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Amandman  135 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(1) Ova Uredba predstavlja ključan korak 

prema dovršetku unije tržišta kapitala, 

kako je utvrđena u Komunikaciji Komisije 

Europskom parlamentu, Vijeću, 

Europskom gospodarskom i socijalom 

odboru i Odboru regija pod nazivom 

„Akcijski plan o izgradnji unije tržišta 

kapitala” od 30. rujna 2015. Cilj je unije 

tržišta kapitala društvima pomoći u 

dobivanju pristupa raznovrsnijim 

izvorima kapitala iz cijele Europske unije 

(dalje u tekstu „Unija”), osigurati 

učinkovitiji rad tržišta te ulagateljima i 

štedišama ponuditi dodatne mogućnosti 

učinkovitije upotrebe novca kako bi se 

povećao rast i otvorila nova radna mjesta. 

(1) Ova Uredba predstavlja korak prema 

dovršetku unije tržišta kapitala, kako je 

utvrđena u Komunikaciji Komisije 

Europskom parlamentu, Vijeću, 

Europskom gospodarskom i socijalom 

odboru i Odboru regija pod nazivom 

„Akcijski plan o izgradnji unije tržišta 

kapitala” od 30. rujna 2015. 

Or. en 

 

Amandman  136 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(3) Objavljivanje informacija u slučaju 

ponuda vrijednosnih papira javnosti ili 

uvrštavanja vrijednosnih papira za 

trgovanje na uređenom tržištu nužno je za 

zaštitu ulagatelja uklanjanjem 

asimetričnosti informacija između njih i 

izdavatelja. Usklađivanjem tog 

objavljivanja omogućuje se uspostavljanje 

mehanizma prekogranične putovnice 

(3) Objavljivanje informacija u slučaju 

ponuda vrijednosnih papira javnosti ili 

uvrštavanja vrijednosnih papira za 

trgovanje na uređenom tržištu nužno je za 

zaštitu ulagatelja uklanjanjem 

asimetričnosti informacija između njih i 

izdavatelja. 



 

PE582.054v01-00 4/130 AM\1092631HR.doc 

HR 

kojim se olakšava učinkovito 

funkcioniranje unutarnjeg tržišta u 

pogledu širokog spektra vrijednosnih 

papira. 

Or. en 

 

Amandman  137 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Objavljivanje informacija u slučaju 

ponuda vrijednosnih papira javnosti ili 

uvrštavanja vrijednosnih papira za 

trgovanje na uređenom tržištu nužno je za 

zaštitu ulagatelja uklanjanjem 

asimetričnosti informacija između njih i 

izdavatelja. Usklađivanjem tog 

objavljivanja omogućuje se uspostavljanje 

mehanizma prekogranične putovnice kojim 

se olakšava učinkovito funkcioniranje 

unutarnjeg tržišta u pogledu širokog 

spektra vrijednosnih papira. 

3. Objavljivanje informacija u slučaju 

ponuda vrijednosnih papira javnosti ili 

uvrštavanja vrijednosnih papira za 

trgovanje na uređenom tržištu nužno je za 

zaštitu ulagatelja uklanjanjem 

asimetričnosti informacija između njih i 

izdavatelja. Usklađivanjem tog 

objavljivanja omogućuje se uspostavljanje 

mehanizma prekogranične akreditacije 

kojom se olakšava učinkovito 

funkcioniranje unutarnjeg tržišta u pogledu 

širokog spektra vrijednosnih papira. 

Or. es 

 

Amandman  138 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(4) Različiti zahtjevi doveli bi do 

rascjepkanosti unutarnjeg tržišta jer bi se 

na izdavatelje, ponuditelje i osobe koje 

traže uvrštenje primjenjivali različiti 

propisi u različitim državama članicama 

te bi se prospektima odobrenima u jednoj 

državi članici moglo onemogućiti 

Briše se. 
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korištenje u drugoj državi članici. U 

slučaju izostanka usklađenog okvira 

kojim bi se osigurala jedinstvenost 

objavljivanja i funkcioniranja putovnice u 

Uniji vjerojatno bi se zbog razlika u 

zakonodavstvu država članica stvorile 

prepreke nesmetanom funkcioniranju 

unutarnjeg tržišta vrijednosnih papira. 

Stoga, kako bi se osiguralo pravilno 

funkcioniranje unutarnjeg tržišta i 

poboljšanje uvjeta njegova 

funkcioniranja, posebno u pogledu tržišta 

kapitala, te kako bi se zajamčila visoka 

razina zaštite potrošača i ulagatelja, 

primjereno je stoga utvrditi regulatorni 

okvir za prospekte na razini Unije. 

Or. en 

 

Amandman  139 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Različiti zahtjevi doveli bi do 

rascjepkanosti unutarnjeg tržišta jer bi se 

na izdavatelje, ponuditelje i osobe koje 

traže uvrštenje primjenjivali različiti 

propisi u različitim državama članicama te 

bi se prospektima odobrenima u jednoj 

državi članici moglo onemogućiti 

korištenje u drugoj državi članici. U 

slučaju izostanka usklađenog okvira kojim 

bi se osigurala jedinstvenost objavljivanja i 

funkcioniranja putovnice u Uniji vjerojatno 

bi se zbog razlika u zakonodavstvu država 

članica stvorile prepreke nesmetanom 

funkcioniranju unutarnjeg tržišta 

vrijednosnih papira. Stoga, kako bi se 

osiguralo pravilno funkcioniranje 

unutarnjeg tržišta i poboljšanje uvjeta 

njegova funkcioniranja, posebno u pogledu 

tržišta kapitala, te kako bi se zajamčila 

visoka razina zaštite potrošača i ulagatelja, 

4. Različiti zahtjevi doveli bi do 

rascjepkanosti unutarnjeg tržišta jer bi se 

na izdavatelje, ponuditelje i osobe koje 

traže uvrštenje primjenjivali različiti 

propisi u različitim državama članicama te 

bi se prospektima odobrenima u jednoj 

državi članici moglo onemogućiti 

korištenje u drugoj državi članici. U 

slučaju izostanka usklađenog okvira kojim 

bi se osigurala jedinstvenost objavljivanja i 

funkcioniranja potvrde u Uniji vjerojatno 

bi se zbog razlika u zakonodavstvu država 

članica stvorile prepreke nesmetanom 

funkcioniranju unutarnjeg tržišta 

vrijednosnih papira. Stoga, kako bi se 

osiguralo pravilno funkcioniranje 

unutarnjeg tržišta i poboljšanje uvjeta 

njegova funkcioniranja, posebno u pogledu 

tržišta kapitala, te kako bi se zajamčila 

visoka razina zaštite potrošača i ulagatelja, 
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primjereno je stoga utvrditi regulatorni 

okvir za prospekte na razini Unije. 

primjereno je stoga utvrditi regulatorni 

okvir za prospekte na razini Unije. 

Or. es 

 

Amandman  140 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(4) Različiti zahtjevi doveli bi do 

rascjepkanosti unutarnjeg tržišta jer bi se 

na izdavatelje, ponuditelje i osobe koje 

traže uvrštenje primjenjivali različiti 

propisi u različitim državama članicama te 

bi se prospektima odobrenima u jednoj 

državi članici moglo onemogućiti 

korištenje u drugoj državi članici. U 

slučaju izostanka usklađenog okvira kojim 

bi se osigurala jedinstvenost objavljivanja i 

funkcioniranja putovnice u Uniji vjerojatno 

bi se zbog razlika u zakonodavstvu država 

članica stvorile prepreke nesmetanom 

funkcioniranju unutarnjeg tržišta 

vrijednosnih papira. Stoga, kako bi se 

osiguralo pravilno funkcioniranje 

unutarnjeg tržišta i poboljšanje uvjeta 

njegova funkcioniranja, posebno u pogledu 

tržišta kapitala, te kako bi se zajamčila 

visoka razina zaštite potrošača i ulagatelja, 

primjereno je stoga utvrditi regulatorni 

okvir za prospekte na razini Unije. 

(4) Različiti zahtjevi doveli bi do 

rascjepkanosti unutarnjeg tržišta jer bi se 

na izdavatelje, ponuditelje i osobe koje 

traže uvrštenje primjenjivali različiti 

propisi u različitim državama članicama te 

bi se prospektima odobrenima u jednoj 

državi članici moglo onemogućiti 

korištenje u drugoj državi članici. U 

slučaju izostanka usklađenog okvira kojim 

bi se osigurala jedinstvenost objavljivanja i 

funkcioniranja putovnice u Uniji vjerojatno 

bi se zbog razlika u zakonodavstvu država 

članica stvorile prepreke nesmetanom 

funkcioniranju unutarnjeg tržišta 

vrijednosnih papira. Stoga, kako bi se 

osiguralo pravilno funkcioniranje 

unutarnjeg tržišta i poboljšanje uvjeta 

njegova funkcioniranja, posebno u pogledu 

tržišta kapitala, te kako bi se zajamčila 

visoka razina zaštite potrošača i ulagatelja, 

primjereno je stoga utvrditi regulatorni 

okvir za prospekte na razini Unije koji ne 

podliježe prosudbi nijedne države članice. 

Or. en 

 

Amandman  141 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 6. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(6) Na temelju procjene Direktive 

2010/73/EU utvrđeno je da određenim 

promjenama koje su uvedene tom 

Direktivom nisu ispunjeni njihovi izvorni 

ciljevi i da su daljnje izmjene propisa iz 

područja prospekta u Uniji potrebne u cilju 

pojednostavnjenja i poboljšanja njezine 

primjene, povećanja njezine učinkovitosti i 

unaprjeđenja međunarodne konkurentnosti 

Unije, čime bi se pridonijelo smanjenju 

administrativnih opterećenja. 

(6) Na temelju procjene Direktive 

2010/73/EU utvrđeno je da određenim 

promjenama koje su uvedene tom 

Direktivom nisu ispunjeni njihovi izvorni 

ciljevi i da su daljnje izmjene propisa iz 

područja prospekta u Uniji potrebne u cilju 

pojednostavnjenja i poboljšanja njezine 

primjene, povećanja njezine učinkovitosti i 

unaprjeđenja međunarodne konkurentnosti 

Unije, čime bi se pridonijelo smanjenju 

administrativnih opterećenja, ne dovodeći 

u pitanje interese ulagatelja i štediša. 

Or. es 

 

Amandman  142 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 7. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(7) Cilj je ove Uredbe osigurati zaštitu 

ulagatelja i učinkovitost tržišta, uz 

istovremeno unaprjeđenje jedinstvenog 

tržišta kapitala. Pružanjem informacija 

koje su, u skladu s prirodom izdavatelja i 

vrijednosnih papira, nužne da bi se 

ulagateljima omogućilo donošenje 

utemeljene investicijske odluke osigurava 

se, zajedno s pravilima poslovanja, zaštita 

ulagatelja. Nadalje, takva informiranost 

omogućuje učinkovita sredstva povećanja 

povjerenja u vrijednosne papire i stoga 

pridonosi pravilnom funkcioniranju i 

razvoju tržišta vrijednosnih papira. Objava 

prospekta odgovarajući je način da se ove 

informacije učine dostupnima. 

(7) Cilj je ove Uredbe osigurati zaštitu 

ulagatelja i učinkovitost tržišta. Pružanjem 

informacija koje su, u skladu s prirodom 

izdavatelja i vrijednosnih papira, nužne da 

bi se ulagateljima omogućilo donošenje 

utemeljene investicijske odluke osigurava 

se, zajedno s pravilima poslovanja, zaštita 

ulagatelja. Nadalje, takva informiranost 

omogućuje učinkovita sredstva povećanja 

povjerenja u vrijednosne papire i stoga 

pridonosi pravilnom funkcioniranju i 

razvoju tržišta vrijednosnih papira. Objava 

prospekta odgovarajući je način da se ove 

informacije učine dostupnima. 

Or. en 
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Amandman  143 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 9. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(9) Nevlasnički vrijednosni papiri koje su 

izdale države članice ili jedno od 

regionalnih ili lokalnih tijela države 

članice, javna međunarodna tijela čija je 

članica jedna ili više država članica, 

Europska središnja banka ili središnje 

banke država članica ne bi trebali biti 

obuhvaćeni ovom Uredbom i stoga se ova 

Uredba ne bi trebala odnositi na njih. 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  144 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 9. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(9) Nevlasnički vrijednosni papiri koje su 

izdale države članice ili jedno od 

regionalnih ili lokalnih tijela države 

članice, javna međunarodna tijela čija je 

članica jedna ili više država članica, 

Europska središnja banka ili središnje 

banke država članica ne bi trebali biti 

obuhvaćeni ovom Uredbom i stoga se ova 

Uredba ne bi trebala odnositi na njih. 

(9) Nevlasnički vrijednosni papiri koje su 

izdale države članice ili jedno od 

regionalnih ili lokalnih tijela države 

članice, javna međunarodna tijela čija je 

članica jedna ili više država članica, 

Europska središnja banka ili središnje 

banke država članica, Europska 

investicijska banka, Europski mehanizam 

za stabilnost, Europski fond za strateška 

ulaganja kao i bilo koja druga institucija 

ili agencija Europske unije ne bi trebali 

biti obuhvaćeni ovom Uredbom i stoga se 

ova Uredba ne bi trebala odnositi na njih. 

Or. es 
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Amandman  145 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 9. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(9) Nevlasnički vrijednosni papiri koje su 

izdale države članice ili jedno od 

regionalnih ili lokalnih tijela države 

članice, javna međunarodna tijela čija je 

članica jedna ili više država članica, 

Europska središnja banka ili središnje 

banke država članica ne bi trebali biti 

obuhvaćeni ovom Uredbom i stoga se ova 

Uredba ne bi trebala odnositi na njih. 

(9) Nevlasnički vrijednosni papiri koje su 

izdale te za koje potpuno, bezuvjetno i 

neopozivo jamče države članice ili jedno 

od regionalnih ili lokalnih tijela države 

članice, javna međunarodna tijela čija je 

članica jedna ili više država članica, 

Europska središnja banka ili središnje 

banke država članica ne bi trebali biti 

obuhvaćeni ovom Uredbom i stoga se ova 

Uredba ne bi trebala odnositi na njih. 

Or. en 

 

Amandman  146 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 11. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(11) Kako bi se osigurali odobrenje i 

upotreba putovnice prospekta te nadzor 

usklađenosti s ovom Uredbom, posebno u 

pogledu oglašavanja, za svaki je prospekt 

potrebno utvrditi nadležno tijelo. Stoga bi 

ovom Uredbom trebalo jasno odrediti 

državu članicu domaćina koja je 

najmjerodavnija za odobravanje prospekta. 

(11) Kako bi se osigurali odobrenje i 

upotreba akreditacije prospekta te nadzor 

usklađenosti s ovom Uredbom, posebno u 

pogledu oglašavanja, za svaki je prospekt 

potrebno utvrditi nadležno tijelo. Stoga bi 

ovom Uredbom trebalo jasno odrediti 

državu članicu domaćina koja je 

najmjerodavnija za odobravanje prospekta. 

Or. es 

 

Amandman  147 

Neena Gill 
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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 12. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(12) Za ponude vrijednosnih papira 

javnosti čija je vrijednost niža od 500 000 

EUR trošak izrade prospekta u skladu s 

ovom Uredbom vjerojatno će biti 

nerazmjeran predviđenim prihodima od 

ponude. Stoga je primjereno da se zahtjev 

u pogledu sastavljanja prospekta u skladu 

s ovom Uredbom ne primjenjuje na takve 

manje ponude. Države članice trebale bi se 

suzdržati od uvođenja zahtjeva za 

objavljivanje na nacionalnoj razini koji bi 

predstavljali nerazmjerno ili nepotrebno 

opterećenje u odnosu na te ponude te bi se 

stoga time povećala rascjepkanost 

unutarnjeg tržišta. 

(12) Ovom se Uredbom pravi razlika 

između vrijednosnih papira uvrštenih za 

trgovanje na uređenom tržištu i 

vrijednosnih papira uvrštenih za 

trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova 

kako bi se izbjegli nerazmjerni troškovi 
izrade prospekta. Države članice trebale bi 

se suzdržati od uvođenja zahtjeva za 

objavljivanje na nacionalnoj razini koji bi 

predstavljali nerazmjerno ili nepotrebno 

opterećenje u odnosu na te ponude te bi se 

stoga time povećala rascjepkanost 

unutarnjeg tržišta. Ako se ponuda podnosi 

na rastućem tržištu MSP-ova, primjenjuje 

se pojednostavljena natječajna procedura 

iz članka 15. 

Or. en 

 

Amandman  148 

Dariusz Rosati 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 12. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(12) Za ponude vrijednosnih papira 

javnosti čija je vrijednost niža od 500 000 

EUR trošak izrade prospekta u skladu s 

ovom Uredbom vjerojatno će biti 

nerazmjeran predviđenim prihodima od 

ponude. Stoga je primjereno da se zahtjev 

u pogledu sastavljanja prospekta u skladu s 

ovom Uredbom ne primjenjuje na takve 

manje ponude. Države članice trebale bi se 

suzdržati od uvođenja zahtjeva za 

objavljivanje na nacionalnoj razini koji bi 

predstavljali nerazmjerno ili nepotrebno 

opterećenje u odnosu na te ponude te bi se 

stoga time povećala rascjepkanost 

unutarnjeg tržišta. 

(12) Za ponude vrijednosnih papira 

javnosti čija je vrijednost niža od 500 000 

EUR trošak izrade prospekta u skladu s 

ovom Uredbom vjerojatno će biti 

nerazmjeran predviđenim prihodima od 

ponude. Stoga je primjereno da se zahtjev 

u pogledu sastavljanja prospekta u skladu s 

ovom Uredbom ne primjenjuje na takve 

manje ponude. 
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Or. en 

 

Amandman  149 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 12. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(12) Za ponude vrijednosnih papira 

javnosti čija je vrijednost niža od 500 000 

EUR trošak izrade prospekta u skladu s 

ovom Uredbom vjerojatno će biti 

nerazmjeran predviđenim prihodima od 

ponude. Stoga je primjereno da se zahtjev 

u pogledu sastavljanja prospekta u skladu s 

ovom Uredbom ne primjenjuje na takve 

manje ponude. Države članice trebale bi se 

suzdržati od uvođenja zahtjeva za 

objavljivanje na nacionalnoj razini koji bi 

predstavljali nerazmjerno ili nepotrebno 

opterećenje u odnosu na te ponude te bi se 

stoga time povećala rascjepkanost 

unutarnjeg tržišta. 

(12) Za ponude vrijednosnih papira 

javnosti čija je vrijednost niža od 

10 000 000 EUR trošak izrade prospekta u 

skladu s ovom Uredbom vjerojatno će biti 

nerazmjeran predviđenim prihodima od 

ponude. Stoga je primjereno da se zahtjev 

u pogledu sastavljanja prospekta u skladu s 

ovom Uredbom ne primjenjuje na takve 

manje ponude. Države članice trebale bi se 

suzdržati od uvođenja zahtjeva za 

objavljivanje na nacionalnoj razini koji bi 

predstavljali nerazmjerno ili nepotrebno 

opterećenje u odnosu na te ponude te bi se 

stoga time povećala rascjepkanost 

unutarnjeg tržišta. 

Or. en 

 

Amandman  150 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 12. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(12) Za ponude vrijednosnih papira 

javnosti čija je vrijednost niža od 500 000 

EUR trošak izrade prospekta u skladu s 

ovom Uredbom vjerojatno će biti 

nerazmjeran predviđenim prihodima od 

ponude. Stoga je primjereno da se zahtjev 

u pogledu sastavljanja prospekta u skladu s 

ovom Uredbom ne primjenjuje na takve 

manje ponude. Države članice trebale bi se 

(12) Za ponude vrijednosnih papira 

javnosti čija je ukupna vrijednost u Uniji 

niža od 1 000 000 EUR trošak izrade 

prospekta u skladu s ovom Uredbom 

vjerojatno će biti nerazmjeran predviđenim 

prihodima od ponude. Stoga je primjereno 

da se zahtjev u pogledu sastavljanja 

prospekta u skladu s ovom Uredbom ne 

primjenjuje na takve manje ponude. 
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suzdržati od uvođenja zahtjeva za 

objavljivanje na nacionalnoj razini koji bi 

predstavljali nerazmjerno ili nepotrebno 

opterećenje u odnosu na te ponude te bi se 

stoga time povećala rascjepkanost 

unutarnjeg tržišta. 

Države članice mogu od izdavatelja tražiti 

da izdaju dokument koji ne podliježe 

prethodnom odobrenju, u kojem je 

opisana ponuda te su navedene opće 

informacije o izdavatelju. Međutim države 

članice trebale bi se suzdržati od uvođenja 

zahtjeva za objavljivanje na nacionalnoj 

razini koji bi predstavljali nerazmjerno ili 

nepotrebno opterećenje u odnosu na te 

ponude te bi se stoga time povećala 

rascjepkanost unutarnjeg tržišta. 

Or. en 

 

Amandman  151 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 12. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(12) Za ponude vrijednosnih papira 

javnosti čija je vrijednost niža od 500 000 

EUR trošak izrade prospekta u skladu s 

ovom Uredbom vjerojatno će biti 

nerazmjeran predviđenim prihodima od 

ponude. Stoga je primjereno da se zahtjev 

u pogledu sastavljanja prospekta u skladu s 

ovom Uredbom ne primjenjuje na takve 

manje ponude. Države članice trebale bi se 

suzdržati od uvođenja zahtjeva za 

objavljivanje na nacionalnoj razini koji bi 

predstavljali nerazmjerno ili nepotrebno 

opterećenje u odnosu na te ponude te bi se 

stoga time povećala rascjepkanost 

unutarnjeg tržišta. 

(12) Za ponude vrijednosnih papira 

javnosti čija je vrijednost niža od 500 000 

EUR trošak izrade prospekta u skladu s 

ovom Uredbom vjerojatno će biti 

nerazmjeran predviđenim prihodima od 

ponude. Stoga je primjereno da se zahtjev 

u pogledu sastavljanja prospekta u skladu s 

ovom Uredbom ne primjenjuje na takve 

manje ponude. Države članice trebale bi se 

suzdržati od uvođenja zahtjeva za 

objavljivanje na nacionalnoj razini koji bi 

predstavljali nerazmjerno ili nepotrebno 

opterećenje u odnosu na te ponude te bi se 

stoga time povećala rascjepkanost 

unutarnjeg tržišta. Međutim, dobrovoljno 

sastavljanje prospekta podrazumijeva i 

europsku ili nacionalnu oznaku kvalitete. 

Or. es 

 

Amandman  152 

Neena Gill 
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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 12.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (12a.) Ako poduzeće odluči da neće 

javnosti ponuditi svoje vrijednosne papire, 

važno je da se regulatornim okruženjem 

na razini Unije zajamči da poduzeće ima 

dovoljno mogućnosti za prikupljanje 

kapitala. Stoga, u duhu unije tržišta 

kapitala i radi poticanja ulaganja, 

Komisija bi trebala predložiti regulatornu 

inicijativu za reguliranje i usklađivanje 

praksi skupnog financiranja u cijeloj 

Uniji. 

Or. en 

 

Amandman  153 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Ako su ponude vrijednosnih papira 

javnosti upućene samo domaćim 

ulagateljima u jednoj državi članici i 

stoga nemaju prekogranične učinke te 

ako ukupna vrijednost tih ponuda ne 

premašuje 10 000 000 EUR, mehanizam 

putovnice u skladu s ovom Uredbom nije 

potreban te sastavljanje prospekta može 

predstavljati nerazmjeran trošak. Stoga je 

primjereno državama članicama dopustiti 

donošenje odluke o izuzeću tih vrsta 

ponuda iz obveze u pogledu prospekta 

utvrđene u ovoj Uredbi, uzimajući u obzir 

razinu zaštite domaćih ulagatelja koju 

smatraju primjerenom. Točnije, države 

članice trebale bi slobodno moći u svojem 

nacionalnom pravu utvrditi prag između 

500 000 EUR i 10 000 000 EUR, izražen 

kao ukupna vrijednost ponude tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci, od kojeg bi 

Briše se. 
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trebalo primjenjivati izuzeće. 

Or. en 

 

Amandman  154 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Ako su ponude vrijednosnih papira 

javnosti upućene samo domaćim 

ulagateljima u jednoj državi članici i 

stoga nemaju prekogranične učinke te 

ako ukupna vrijednost tih ponuda ne 

premašuje 10 000 000 EUR, mehanizam 

putovnice u skladu s ovom Uredbom nije 

potreban te sastavljanje prospekta može 

predstavljati nerazmjeran trošak. Stoga je 

primjereno državama članicama dopustiti 

donošenje odluke o izuzeću tih vrsta 

ponuda iz obveze u pogledu prospekta 

utvrđene u ovoj Uredbi, uzimajući u obzir 

razinu zaštite domaćih ulagatelja koju 

smatraju primjerenom. Točnije, države 

članice trebale bi slobodno moći u svojem 

nacionalnom pravu utvrditi prag između 

500 000 EUR i 10 000 000 EUR, izražen 

kao ukupna vrijednost ponude tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci, od kojeg bi 

trebalo primjenjivati izuzeće. 

Briše se. 

Or. es 

Obrazloženje 

Diskriminacija po državljanstvu nije u skladu s Ugovorom. 

 

Amandman  155 

Neena Gill 
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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Ako su ponude vrijednosnih papira 

javnosti upućene samo domaćim 

ulagateljima u jednoj državi članici i 

stoga nemaju prekogranične učinke te 

ako ukupna vrijednost tih ponuda ne 

premašuje 10 000 000 EUR, mehanizam 

putovnice u skladu s ovom Uredbom nije 

potreban te sastavljanje prospekta može 

predstavljati nerazmjeran trošak. Stoga je 

primjereno državama članicama dopustiti 

donošenje odluke o izuzeću tih vrsta 

ponuda iz obveze u pogledu prospekta 

utvrđene u ovoj Uredbi, uzimajući u obzir 

razinu zaštite domaćih ulagatelja koju 

smatraju primjerenom. Točnije, države 

članice trebale bi slobodno moći u svojem 

nacionalnom pravu utvrditi prag između 

500 000 EUR i 10 000 000 EUR, izražen 

kao ukupna vrijednost ponude tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci, od kojeg bi 

trebalo primjenjivati izuzeće. 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  156 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Ako su ponude vrijednosnih papira 

javnosti upućene samo domaćim 

ulagateljima u jednoj državi članici i 

stoga nemaju prekogranične učinke te 

ako ukupna vrijednost tih ponuda ne 

premašuje 10 000 000 EUR, mehanizam 

putovnice u skladu s ovom Uredbom nije 

potreban te sastavljanje prospekta može 

predstavljati nerazmjeran trošak. Stoga je 

(13) Ako ponude vrijednosnih papira 

javnosti upućuju MSP-ovi s manje od 250 

zaposlenika, s bilancom manjom od 

43 000 000 EUR te prihodom manjim od 

50 000 000 EUR, za ponude između 

500 000 EUR i 10 000 000 EUR, 

izračunato tijekom 12-mjesečnog 

razdoblja, trebali bi se primjenjivati blaži 

propisi iz područja prospekta. 
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primjereno državama članicama dopustiti 

donošenje odluke o izuzeću tih vrsta 

ponuda iz obveze u pogledu prospekta 

utvrđene u ovoj Uredbi, uzimajući u obzir 

razinu zaštite domaćih ulagatelja koju 

smatraju primjerenom. Točnije, države 

članice trebale bi slobodno moći u svojem 

nacionalnom pravu utvrditi prag između 

500 000 EUR i 10 000 000 EUR, izražen 

kao ukupna vrijednost ponude tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci, od kojeg bi 

trebalo primjenjivati izuzeće. 

Or. en 

 

Amandman  157 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Ako su ponude vrijednosnih papira 

javnosti upućene samo domaćim 

ulagateljima u jednoj državi članici i stoga 

nemaju prekogranične učinke te ako 

ukupna vrijednost tih ponuda ne premašuje 

10 000 000 EUR, mehanizam putovnice u 

skladu s ovom Uredbom nije potreban te 

sastavljanje prospekta može predstavljati 

nerazmjeran trošak. Stoga je primjereno 

državama članicama dopustiti donošenje 

odluke o izuzeću tih vrsta ponuda iz 

obveze u pogledu prospekta utvrđene u 

ovoj Uredbi, uzimajući u obzir razinu 

zaštite domaćih ulagatelja koju smatraju 

primjerenom. Točnije, države članice 

trebale bi slobodno moći u svojem 

nacionalnom pravu utvrditi prag između 

500 000 EUR i 10 000 000 EUR, izražen 

kao ukupna vrijednost ponude tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci, od kojeg bi 

trebalo primjenjivati izuzeće. 

(13) Ako su ponude vrijednosnih papira 

javnosti upućene samo domaćim 

ulagateljima u jednoj državi članici i stoga 

nemaju prekogranične učinke te ako 

ukupna vrijednost tih ponuda ne premašuje 

5 000 000 EUR, mehanizam putovnice u 

skladu s ovom Uredbom nije potreban te 

sastavljanje prospekta može predstavljati 

nerazmjeran trošak. Stoga je primjereno 

državama članicama dopustiti donošenje 

odluke o izuzeću tih vrsta ponuda iz 

obveze u pogledu prospekta utvrđene u 

ovoj Uredbi, uzimajući u obzir razinu 

zaštite domaćih ulagatelja koju smatraju 

primjerenom. Točnije, države članice 

trebale bi slobodno moći u svojem 

nacionalnom pravu utvrditi prag između 

100 000 EUR i 5 000 000 EUR, izražen 

kao ukupna vrijednost ponude tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci, od kojeg bi 

trebalo primjenjivati izuzeće. 

Or. en 
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Amandman  158 

Pervenche Berès 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Ako su ponude vrijednosnih papira 

javnosti upućene samo domaćim 

ulagateljima u jednoj državi članici i stoga 

nemaju prekogranične učinke te ako 

ukupna vrijednost tih ponuda ne premašuje 

10 000 000 EUR, mehanizam putovnice u 

skladu s ovom Uredbom nije potreban te 

sastavljanje prospekta može predstavljati 

nerazmjeran trošak. Stoga je primjereno 

državama članicama dopustiti donošenje 

odluke o izuzeću tih vrsta ponuda iz 

obveze u pogledu prospekta utvrđene u 

ovoj Uredbi, uzimajući u obzir razinu 

zaštite domaćih ulagatelja koju smatraju 

primjerenom. Točnije, države članice 

trebale bi slobodno moći u svojem 

nacionalnom pravu utvrditi prag između 

500 000 EUR i 10 000 000 EUR, izražen 

kao ukupna vrijednost ponude tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci, od kojeg bi 

trebalo primjenjivati izuzeće. 

(13) Ako su ponude vrijednosnih papira 

javnosti upućene samo domaćim 

ulagateljima u jednoj državi članici i stoga 

nemaju prekogranične učinke te ako 

ukupna vrijednost tih ponuda ne premašuje 

5 000 000 EUR, mehanizam putovnice u 

skladu s ovom Uredbom nije potreban te 

sastavljanje prospekta može predstavljati 

nerazmjeran trošak. Stoga je primjereno 

državama članicama dopustiti donošenje 

odluke o izuzeću tih vrsta ponuda iz 

obveze u pogledu prospekta utvrđene u 

ovoj Uredbi, uzimajući u obzir razinu 

zaštite domaćih ulagatelja koju smatraju 

primjerenom. Točnije, države članice 

trebale bi slobodno moći u svojem 

nacionalnom pravu utvrditi prag između 

500 000 EUR i 5 000 000 EUR, izražen 

kao ukupna vrijednost ponude tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci, od kojeg bi 

trebalo primjenjivati izuzeće. 

Or. en 

 

Amandman  159 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Ako su ponude vrijednosnih papira 

javnosti upućene samo domaćim 

ulagateljima u jednoj državi članici i stoga 

nemaju prekogranične učinke te ako 

ukupna vrijednost tih ponuda ne premašuje 

(13) Ako su ponude vrijednosnih papira 

javnosti upućene samo domaćim 

ulagateljima u jednoj državi članici i stoga 

nemaju prekogranične učinke te ako 

ukupna vrijednost tih ponuda ne premašuje 



 

PE582.054v01-00 18/130 AM\1092631HR.doc 

HR 

10 000 000 EUR, mehanizam putovnice u 

skladu s ovom Uredbom nije potreban te 

sastavljanje prospekta može predstavljati 

nerazmjeran trošak. Stoga je primjereno 

državama članicama dopustiti donošenje 

odluke o izuzeću tih vrsta ponuda iz 

obveze u pogledu prospekta utvrđene u 

ovoj Uredbi, uzimajući u obzir razinu 

zaštite domaćih ulagatelja koju smatraju 

primjerenom. Točnije, države članice 

trebale bi slobodno moći u svojem 

nacionalnom pravu utvrditi prag između 

500 000 EUR i 10 000 000 EUR, izražen 

kao ukupna vrijednost ponude tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci, od kojeg bi 

trebalo primjenjivati izuzeće. 

10 000 000 EUR, mehanizam putovnice u 

skladu s ovom Uredbom nije potreban te 

sastavljanje prospekta može predstavljati 

nerazmjeran trošak. Stoga je primjereno 

državama članicama dopustiti donošenje 

odluke o izuzeću tih vrsta ponuda iz 

obveze u pogledu prospekta utvrđene u 

ovoj Uredbi, uzimajući u obzir razinu 

zaštite domaćih ulagatelja koju smatraju 

primjerenom. Točnije, države članice 

trebale bi slobodno moći u svojem 

nacionalnom pravu utvrditi prag između 

1 000 000 EUR i 10 000 000 EUR, izražen 

kao ukupna vrijednost ponude tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci, od kojeg bi 

trebalo primjenjivati izuzeće. 

Or. en 

 

Amandman  160 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 14. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(14) Ako je ponuda vrijednosnih papira 

upućena isključivo ograničenom krugu 

ulagatelja koji nisu kvalificirani ulagatelji, 

sastavljanje prospekta predstavlja 

nerazmjerno opterećenje s obzirom na mali 

broj osoba na koje je ponuda usmjerena te 

stoga ne bi trebalo zahtijevati prospekt. To 

bi, na primjer, trebalo primijeniti na 

ponudu upućenu rođacima ili poznanicima 

rukovoditelja društva. 

(14) Ako je ponuda vrijednosnih papira 

upućena isključivo ograničenom krugu 

ulagatelja koji nisu kvalificirani ulagatelji 

ili su napredni ulagatelji obuhvaćeni 

člankom 6. Uredbe (EU) br. 345/2013 

Europskog parlamenta i Vijeća o 

europskim fondovima poduzetničkog 

kapitala, sastavljanje prospekta predstavlja 

nerazmjerno opterećenje s obzirom na mali 

broj osoba na koje je ponuda usmjerena te 

stoga ne bi trebalo zahtijevati prospekt. To 

bi, na primjer, trebalo primijeniti na 

ponudu upućenu rođacima ili poznanicima 

rukovoditelja društva. 

Or. en 
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Amandman  161 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 14. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(14) Ako je ponuda vrijednosnih papira 

upućena isključivo ograničenom krugu 

ulagatelja koji nisu kvalificirani ulagatelji, 

sastavljanje prospekta predstavlja 

nerazmjerno opterećenje s obzirom na mali 

broj osoba na koje je ponuda usmjerena te 

stoga ne bi trebalo zahtijevati prospekt. To 

bi, na primjer, trebalo primijeniti na 

ponudu upućenu rođacima ili poznanicima 

rukovoditelja društva. 

(14) Ako je ponuda vrijednosnih papira 

upućena isključivo ograničenom krugu 

ulagatelja koji nisu kvalificirani ulagatelji, 

sastavljanje prospekta predstavlja 

nerazmjerno opterećenje s obzirom na mali 

broj osoba na koje je ponuda usmjerena 

(manje od 200 osoba) te stoga ne bi trebalo 

zahtijevati prospekt. To bi, na primjer, 

trebalo primijeniti na ponudu upućenu 

rođacima ili poznanicima rukovoditelja 

društva. 

Or. en 

 

Amandman  162 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 14. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

14. Ako je ponuda vrijednosnih papira 

upućena isključivo ograničenom krugu 

ulagatelja koji nisu kvalificirani ulagatelji, 

sastavljanje prospekta predstavlja 

nerazmjerno opterećenje s obzirom na mali 

broj osoba na koje je ponuda usmjerena te 

stoga ne bi trebalo zahtijevati prospekt. To 

bi, na primjer, trebalo primijeniti na 

ponudu upućenu rođacima ili poznanicima 

rukovoditelja društva. 

14. Ako je ponuda vrijednosnih papira 

upućena isključivo ograničenom krugu 

ulagatelja koji nisu kvalificirani ulagatelji, 

sastavljanje prospekta predstavlja 

nerazmjerno opterećenje s obzirom na mali 

broj osoba na koje je ponuda usmjerena te 

stoga ne bi trebalo zahtijevati prospekt. To 

bi, na primjer, trebalo primijeniti na 

ponudu upućenu rođacima ili poznanicima 

rukovoditelja društva. U tom slučaju 

dobrovoljno sastavljanje prospekta ne 

može značiti dobivanje oznake kvalitete. 

Or. es 
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Amandman  163 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 15. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(15) Poticanje direktora i zaposlenika na 

držanje vrijednosnih papira svojeg 

društva može imati pozitivan učinak na 

upravljanje društvom te se time može 

pomoći u stvaranju dugoročne vrijednosti 

poticanjem predanosti i osjećaja 

vlasništva među zaposlenicima, 

usklađivanjem interesa dioničara i 

zaposlenika te pružanjem potonjima 

prilika za ulaganje. Sudjelovanje 

zaposlenika u vlasništvu njihova društva 

posebno je važno za mala i srednja 

poduzeća (MSP) u kojima pojedini 

zaposlenici vjerojatno imaju znatnu ulogu 

u uspjehu društva. Stoga ne bi trebalo 

zahtijevati sastavljanje prospekta za 

ponude izrađene u okviru plana 

radničkog dioničarsva u Uniji, pod 

uvjetom da je dostupan dokument u kojem 

su sadržane informacije o broju i prirodi 

vrijednosnih papira te razlozi za ponudu i 

pojedinosti o njoj kako bi se osigurala 

zaštita ulagatelja. Kako bi se osigurao 

jednak pristup planu radničkog 

dioničarstva za sve direktore i 

zaposlenike, neovisno o tome ima li njihov 

poslodavac poslovni nastan u Uniji ili 

izvan nje, više ne bi trebala biti potrebna 

odluka o istovrijednosti za tržišta trećih 

zemalja dok god je dostupan prethodno 

navedeni dokument. Stoga će svi sudionici 

plana radničkog dioničarstva ostvariti 

korist od jednakog tretmana i informacija. 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  164 

Jonás Fernández 
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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 15. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(15) Poticanje direktora i zaposlenika na 

držanje vrijednosnih papira svojeg društva 

može imati pozitivan učinak na upravljanje 

društvom te se time može pomoći u 

stvaranju dugoročne vrijednosti poticanjem 

predanosti i osjećaja vlasništva među 

zaposlenicima, usklađivanjem interesa 

dioničara i zaposlenika te pružanjem 

potonjima prilika za ulaganje. Sudjelovanje 

zaposlenika u vlasništvu njihova društva 

posebno je važno za mala i srednja 

poduzeća (MSP) u kojima pojedini 

zaposlenici vjerojatno imaju znatnu ulogu 

u uspjehu društva. Stoga ne bi trebalo 

zahtijevati sastavljanje prospekta za 

ponude izrađene u okviru plana radničkog 

dioničarsva u Uniji, pod uvjetom da je 

dostupan dokument u kojem su sadržane 

informacije o broju i prirodi vrijednosnih 

papira te razlozi za ponudu i pojedinosti o 

njoj kako bi se osigurala zaštita ulagatelja. 

Kako bi se osigurao jednak pristup planu 

radničkog dioničarstva za sve direktore i 

zaposlenike, neovisno o tome ima li njihov 

poslodavac poslovni nastan u Uniji ili 

izvan nje, više ne bi trebala biti potrebna 

odluka o istovrijednosti za tržišta trećih 

zemalja dok god je dostupan prethodno 

navedeni dokument. Stoga će svi sudionici 

plana radničkog dioničarstva ostvariti 

korist od jednakog tretmana i informacija. 

(15) Poticanje direktora i zaposlenika na 

držanje vrijednosnih papira svojeg društva 

može imati pozitivan učinak na upravljanje 

društvom te se time može pomoći u 

stvaranju dugoročne vrijednosti poticanjem 

predanosti i osjećaja vlasništva među 

zaposlenicima, usklađivanjem interesa 

dioničara i zaposlenika te pružanjem 

potonjima prilika za ulaganje. Sudjelovanje 

zaposlenika u vlasništvu njihova društva 

posebno je važno za mala i srednja 

poduzeća (MSP) u kojima pojedini 

zaposlenici vjerojatno imaju znatnu ulogu 

u uspjehu društva. Stoga ne bi trebalo 

zahtijevati sastavljanje prospekta za 

ponude izrađene u okviru plana radničkog 

dioničarsva u Uniji, pod uvjetom da je 

dostupan dokument u kojem su sadržane 

informacije o broju i prirodi vrijednosnih 

papira te razlozi za ponudu i pojedinosti o 

njoj kako bi se osigurala zaštita ulagatelja. 

Kako bi se osigurao jednak pristup planu 

radničkog dioničarstva za sve direktore i 

zaposlenike, neovisno o tome ima li njihov 

poslodavac poslovni nastan u Uniji ili 

izvan nje, više ne bi trebala biti potrebna 

odluka o istovrijednosti za tržišta trećih 

zemalja dok god je dostupan prethodno 

navedeni dokument. Stoga će svi sudionici 

plana radničkog dioničarstva ostvariti 

korist od jednakog tretmana i informacija. 

U svakom slučaju dobrovoljno 

sastavljanje prospekta može 

podrazumijevati i europsku ili nacionalnu 

oznaku kvalitete. 

Or. es 

 

Amandman  165 

Jonás Fernández 
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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 18. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(18) Izdavatelji, ponuditelji ili osobe koje 

traže uvrštenje za trgovanje na uređenom 

tržištu vrijednosnih papira koji ne podliježu 

obvezi objavljivanja prospekta trebali bi 

imati koristi od jedinstvene putovnice ako 

odluče dobrovoljno poštovati ovu Uredbu. 

(18) Izdavatelji, ponuditelji ili osobe koje 

traže uvrštenje za trgovanje na uređenom 

tržištu vrijednosnih papira koji ne podliježu 

obvezi objavljivanja prospekta trebali bi 

imati koristi od jedinstvene akreditacije 

ako odluče dobrovoljno poštovati ovu 

Uredbu i u tom slučaju mogu dobiti 

europsku ili nacionalnu oznaku kvalitete. 

Or. es 

 

Amandman  166 

Pervenche Berès 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 18.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (18a.) Kako bi se izbjegli rizici od 

regulatorne arbitraže koja bi mogla imati 

štetne posljedice na zaštitu ulagatelja, 

država članica domaćin za svakog 

izdavatelja osnovanog u Uniji treba biti 

država članica u kojoj izdavatelj ima 

sjedište, neovisno o vrsti vrijednosnih 

papira koje izdaje. 

Or. en 

 

Amandman  167 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 20. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(20) Važeći prospekt koji sastavi izdavatelj 

ili osoba odgovorna za sastavljanje 

(20) Važeći prospekt koji sastavi izdavatelj 

ili osoba odgovorna za sastavljanje 
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prospekta, koji je dostupan javnosti u 

trenutku konačnog plasmana vrijednosnih 

papira preko financijskih posrednika ili kod 

bilo koje naknadne ponovne prodaje 

vrijednosnih papira, pruža ulagateljima 

dovoljno informacija za donošenje 

utemeljenih investicijskih odluka. Stoga bi 

se financijski posrednici koji plasiraju ili 

naknadno ponovno prodaju vrijednosne 

papire trebali moći osloniti na izvorni 

prospekt koji je objavio izdavatelj ili osoba 

odgovorna za sastavljanje prospekta dok 

god on vrijedi ili je valjano dopunjen te 

pod uvjetom da je izdavatelj ili osoba 

odgovorna za sastavljanje takvog prospekta 

suglasna s njegovom upotrebom. 

Izdavatelju ili osobi odgovornoj za 

sastavljanje prospekta potrebno je 

omogućiti da dodaje uvjete u pogledu svoje 

suglasnosti. Suglasnost u pogledu upotrebe 

prospekta, uključujući sve uvjete koji su joj 

dodani, potrebno je dati u obliku pisanog 

sporazuma, čime se omogućuje da 

relevantne strane ocijene je li ponovna 

prodaja ili konačna prodaja vrijednosnih 

papira u skladu sa sporazumom. U slučaju 

da je dana suglasnost za upotrebu 

prospekta, izdavatelj ili osoba odgovorna 

za sastavljanje izvornog prospekta trebala 

bi biti odgovorna i za informacije navedene 

u njemu, a u slučaju osnovnog prospekta, 

za pružanje i dostavljanje konačnih uvjeta 

te nije potrebno zahtijevati nikakav drugi 

prospekt. Međutim, u slučaju da izdavatelj 

ili osoba odgovorna za sastavljanje takvog 

izvornog prospekta nije suglasna s 

njegovom upotrebom od financijskog 

posrednika trebalo bi zahtijevati da objavi 

novi prospekt. U tom slučaju, financijski 

posrednik trebao bi biti odgovoran za 

informacije navedene u prospektu, 

uključujući sve informacije uključene 

upućivanjem, a u slučaju osnovnog 

prospekta, za konačne uvjete. 

prospekta, koji je dostupan javnosti u 

trenutku konačnog plasmana vrijednosnih 

papira preko financijskih posrednika ili kod 

bilo koje naknadne ponovne prodaje 

vrijednosnih papira, pruža ulagateljima 

dovoljno informacija za donošenje 

utemeljenih investicijskih odluka. To 

obuhvaća najmanje informacije o 

sljedećem: 

 (a) imovini i obvezama, neto prihodu, 

dobicima i gubicima prije oporezivanja, 

poreznim obvezama izdavatelja, 

akumuliranoj dobiti, financijskom 
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položaju te prospektima izdavatelja i 

svakog jamca, 

 (b) pravima povezanima s vrijednosnim 

papirima u svrhu ulaganja u te 

vrijednosne papire, 

 (c) troškovima prikupljanja sredstava, 

raščlanjenih na različite elemente kao što 

su odobravanje plasmana ili stavljanje 

provizija, naknade financijskog 

savjetovanja, naknade računovodstvenog 

izvještavanja i pravne pristojbe. 

 Stoga bi se financijski posrednici koji 

plasiraju ili naknadno ponovno prodaju 

vrijednosne papire trebali moći osloniti na 

izvorni prospekt koji je objavio izdavatelj 

ili osoba odgovorna za sastavljanje 

prospekta dok god on vrijedi ili je valjano 

dopunjen te pod uvjetom da je izdavatelj ili 

osoba odgovorna za sastavljanje takvog 

prospekta suglasna s njegovom upotrebom. 

Izdavatelju ili osobi odgovornoj za 

sastavljanje prospekta potrebno je 

omogućiti da dodaje uvjete u pogledu svoje 

suglasnosti. Suglasnost u pogledu upotrebe 

prospekta, uključujući sve uvjete koji su joj 

dodani, potrebno je dati u obliku pisanog 

sporazuma, čime se omogućuje da 

relevantne strane ocijene je li ponovna 

prodaja ili konačna prodaja vrijednosnih 

papira u skladu sa sporazumom. U slučaju 

da je dana suglasnost za upotrebu 

prospekta, izdavatelj ili osoba odgovorna 

za sastavljanje izvornog prospekta trebala 

bi biti odgovorna i za informacije navedene 

u njemu, a u slučaju osnovnog prospekta, 

za pružanje i dostavljanje konačnih uvjeta 

te nije potrebno zahtijevati nikakav drugi 

prospekt. Međutim, u slučaju da izdavatelj 

ili osoba odgovorna za sastavljanje takvog 

izvornog prospekta nije suglasna s 

njegovom upotrebom od financijskog 

posrednika trebalo bi zahtijevati da objavi 

novi prospekt. U tom slučaju, financijski 

posrednik trebao bi biti odgovoran za 

informacije navedene u prospektu, 

uključujući sve informacije uključene 

upućivanjem, a u slučaju osnovnog 
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prospekta, za konačne uvjete. 

Or. en 

 

Amandman  168 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 20. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(20) Važeći prospekt koji sastavi izdavatelj 

ili osoba odgovorna za sastavljanje 

prospekta, koji je dostupan javnosti u 

trenutku konačnog plasmana vrijednosnih 

papira preko financijskih posrednika ili kod 

bilo koje naknadne ponovne prodaje 

vrijednosnih papira, pruža ulagateljima 

dovoljno informacija za donošenje 

utemeljenih investicijskih odluka. Stoga bi 

se financijski posrednici koji plasiraju ili 

naknadno ponovno prodaju vrijednosne 

papire trebali moći osloniti na izvorni 

prospekt koji je objavio izdavatelj ili osoba 

odgovorna za sastavljanje prospekta dok 

god on vrijedi ili je valjano dopunjen te 

pod uvjetom da je izdavatelj ili osoba 

odgovorna za sastavljanje takvog prospekta 

suglasna s njegovom upotrebom. 

Izdavatelju ili osobi odgovornoj za 

sastavljanje prospekta potrebno je 

omogućiti da dodaje uvjete u pogledu svoje 

suglasnosti. Suglasnost u pogledu upotrebe 

prospekta, uključujući sve uvjete koji su joj 

dodani, potrebno je dati u obliku pisanog 

sporazuma, čime se omogućuje da 

relevantne strane ocijene je li ponovna 

prodaja ili konačna prodaja vrijednosnih 

papira u skladu sa sporazumom. U slučaju 

da je dana suglasnost za upotrebu 

prospekta, izdavatelj ili osoba odgovorna 

za sastavljanje izvornog prospekta trebala 

bi biti odgovorna i za informacije navedene 

u njemu, a u slučaju osnovnog prospekta, 

za pružanje i dostavljanje konačnih uvjeta 

te nije potrebno zahtijevati nikakav drugi 

(20) Važeći prospekt koji sastavi izdavatelj 

ili osoba odgovorna za sastavljanje 

prospekta, koji je dostupan javnosti u 

trenutku konačnog plasmana vrijednosnih 

papira preko financijskih posrednika ili kod 

bilo koje naknadne ponovne prodaje 

vrijednosnih papira, pruža ulagateljima 

dovoljno informacija za donošenje 

utemeljenih procjena imovine i obveza, 

dobiti i gubitaka, financijskog položaja i 

očekivanja izdavatelja i svakog jamca te 

prava povezanih s takvim vrijednosnim 

papirima radi donošenja investicijskih 

odluka. Stoga bi se financijski posrednici 

koji plasiraju ili naknadno ponovno 

prodaju vrijednosne papire trebali moći 

osloniti na izvorni prospekt koji je objavio 

izdavatelj ili osoba odgovorna za 

sastavljanje prospekta dok god on vrijedi 

ili je valjano dopunjen te pod uvjetom da je 

izdavatelj ili osoba odgovorna za 

sastavljanje takvog prospekta suglasna s 

njegovom upotrebom. Izdavatelju ili osobi 

odgovornoj za sastavljanje prospekta 

potrebno je omogućiti da dodaje uvjete u 

pogledu svoje suglasnosti. Suglasnost u 

pogledu upotrebe prospekta, uključujući 

sve uvjete koji su joj dodani, potrebno je 

dati u obliku pisanog sporazuma, čime se 

omogućuje da relevantne strane ocijene je 

li ponovna prodaja ili konačna prodaja 

vrijednosnih papira u skladu sa 

sporazumom. U slučaju da je dana 

suglasnost za upotrebu prospekta, 

izdavatelj ili osoba odgovorna za 
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prospekt. Međutim, u slučaju da izdavatelj 

ili osoba odgovorna za sastavljanje takvog 

izvornog prospekta nije suglasna s 

njegovom upotrebom od financijskog 

posrednika trebalo bi zahtijevati da objavi 

novi prospekt. U tom slučaju, financijski 

posrednik trebao bi biti odgovoran za 

informacije navedene u prospektu, 

uključujući sve informacije uključene 

upućivanjem, a u slučaju osnovnog 

prospekta, za konačne uvjete. 

sastavljanje izvornog prospekta trebala bi 

biti odgovorna i za informacije navedene u 

njemu, a u slučaju osnovnog prospekta, za 

pružanje i dostavljanje konačnih uvjeta te 

nije potrebno zahtijevati nikakav drugi 

prospekt. Međutim, u slučaju da izdavatelj 

ili osoba odgovorna za sastavljanje takvog 

izvornog prospekta nije suglasna s 

njegovom upotrebom od financijskog 

posrednika trebalo bi zahtijevati da objavi 

novi prospekt. U tom slučaju, financijski 

posrednik trebao bi biti odgovoran za 

informacije navedene u prospektu, 

uključujući sve informacije uključene 

upućivanjem, a u slučaju osnovnog 

prospekta, za konačne uvjete. 

Or. en 

 

Amandman  169 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 20. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(20) Važeći prospekt koji sastavi izdavatelj 

ili osoba odgovorna za sastavljanje 

prospekta, koji je dostupan javnosti u 

trenutku konačnog plasmana vrijednosnih 

papira preko financijskih posrednika ili kod 

bilo koje naknadne ponovne prodaje 

vrijednosnih papira, pruža ulagateljima 

dovoljno informacija za donošenje 

utemeljenih investicijskih odluka. Stoga bi 

se financijski posrednici koji plasiraju ili 

naknadno ponovno prodaju vrijednosne 

papire trebali moći osloniti na izvorni 

prospekt koji je objavio izdavatelj ili osoba 

odgovorna za sastavljanje prospekta dok 

god on vrijedi ili je valjano dopunjen te 

pod uvjetom da je izdavatelj ili osoba 

odgovorna za sastavljanje takvog prospekta 

suglasna s njegovom upotrebom. 

Izdavatelju ili osobi odgovornoj za 

sastavljanje prospekta potrebno je 

(20) Važeći prospekt koji sastavi izdavatelj 

ili osoba odgovorna za sastavljanje 

prospekta, koji je dostupan javnosti u 

trenutku konačnog plasmana vrijednosnih 

papira preko financijskih posrednika ili kod 

bilo koje naknadne ponovne prodaje 

vrijednosnih papira, pruža ulagateljima 

dovoljno informacija za donošenje 

utemeljene procjene imovine i obveza, 

dobiti i gubitaka, financijskog položaja i 

očekivanja izdavatelja i svakog jamca te 

prava povezanih s takvim vrijednosnim 

papirima radi donošenja investicijskih 

odluka. Stoga bi se financijski posrednici 

koji plasiraju ili naknadno ponovno 

prodaju vrijednosne papire trebali moći 

osloniti na izvorni prospekt koji je objavio 

izdavatelj ili osoba odgovorna za 

sastavljanje prospekta dok god on vrijedi 

ili je valjano dopunjen te pod uvjetom da je 
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omogućiti da dodaje uvjete u pogledu svoje 

suglasnosti. Suglasnost u pogledu upotrebe 

prospekta, uključujući sve uvjete koji su joj 

dodani, potrebno je dati u obliku pisanog 

sporazuma, čime se omogućuje da 

relevantne strane ocijene je li ponovna 

prodaja ili konačna prodaja vrijednosnih 

papira u skladu sa sporazumom. U slučaju 

da je dana suglasnost za upotrebu 

prospekta, izdavatelj ili osoba odgovorna 

za sastavljanje izvornog prospekta trebala 

bi biti odgovorna i za informacije navedene 

u njemu, a u slučaju osnovnog prospekta, 

za pružanje i dostavljanje konačnih uvjeta 

te nije potrebno zahtijevati nikakav drugi 

prospekt. Međutim, u slučaju da izdavatelj 

ili osoba odgovorna za sastavljanje takvog 

izvornog prospekta nije suglasna s 

njegovom upotrebom od financijskog 

posrednika trebalo bi zahtijevati da objavi 

novi prospekt. U tom slučaju, financijski 

posrednik trebao bi biti odgovoran za 

informacije navedene u prospektu, 

uključujući sve informacije uključene 

upućivanjem, a u slučaju osnovnog 

prospekta, za konačne uvjete. 

izdavatelj ili osoba odgovorna za 

sastavljanje takvog prospekta suglasna s 

njegovom upotrebom. Izdavatelju ili osobi 

odgovornoj za sastavljanje prospekta 

potrebno je omogućiti da dodaje uvjete u 

pogledu svoje suglasnosti. Suglasnost u 

pogledu upotrebe prospekta, uključujući 

sve uvjete koji su joj dodani, potrebno je 

dati u obliku pisanog sporazuma, čime se 

omogućuje da relevantne strane ocijene je 

li ponovna prodaja ili konačna prodaja 

vrijednosnih papira u skladu sa 

sporazumom. U slučaju da je dana 

suglasnost za upotrebu prospekta, 

izdavatelj ili osoba odgovorna za 

sastavljanje izvornog prospekta trebala bi 

biti odgovorna i za informacije navedene u 

njemu, a u slučaju osnovnog prospekta, za 

pružanje i dostavljanje konačnih uvjeta te 

nije potrebno zahtijevati nikakav drugi 

prospekt. Međutim, u slučaju da izdavatelj 

ili osoba odgovorna za sastavljanje takvog 

izvornog prospekta nije suglasna s 

njegovom upotrebom od financijskog 

posrednika trebalo bi zahtijevati da objavi 

novi prospekt. U tom slučaju, financijski 

posrednik trebao bi biti odgovoran za 

informacije navedene u prospektu, 

uključujući sve informacije uključene 

upućivanjem, a u slučaju osnovnog 

prospekta, za konačne uvjete. 

Or. en 

 

Amandman  170 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 21. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(21) Usklađivanjem informacija sadržanih 

u prospektu trebalo bi omogućiti jednaku 

zaštitu ulagatelja na razini Unije. Kako bi 

se ulagateljima omogućilo donošenje 

utemeljene investicijske odluke, te 

(21) Usklađivanjem informacija sadržanih 

u prospektu trebalo bi omogućiti jednaku 

zaštitu ulagatelja na razini Unije. Kako bi 

se ulagateljima omogućilo donošenje 

utemeljene investicijske odluke, te 



 

PE582.054v01-00 28/130 AM\1092631HR.doc 

HR 

informacije trebale bi biti dostatne i 

objektivne, uključujući u pogledu 

financijskih okolnosti izdavatelja i prava 

povezanih s vrijednosnim papirima, te ih je 

potrebno dostaviti u sažetom i razumljivom 

obliku u kojem ih je moguće jednostavno 

analizirati. Te bi zahtjeve trebalo 

primijeniti na sve vrste prospekata 

sastavljenih u skladu s ovom Uredbom, 

uključujući one kojima se poštuju 

minimalni zahtjevi za objavljivanje za 

sekundarna izdanja i MSP-ove. Prospekt ne 

bi trebao sadržavati informacije koje nisu 

bitne ili specifične za izdavatelja i 

predmetne vrijednosne papire jer bi se time 

mogle sakriti informacije koje su 

relevantne za odluku o ulaganju, a time i 

smanjiti zaštita ulagatelja. 

informacije trebale bi biti dostatne, 

uključujući u pogledu financijskih 

okolnosti izdavatelja i prava povezanih s 

vrijednosnim papirima, te ih je potrebno 

dostaviti u razumljivom obliku u kojem ih 

je moguće jednostavno analizirati. Te bi 

zahtjeve trebalo primijeniti na sve vrste 

prospekata sastavljenih u skladu s ovom 

Uredbom, uključujući one kojima se 

poštuju minimalni zahtjevi za objavljivanje 

za sekundarna izdanja i MSP-ove. Prospekt 

ne bi trebao sadržavati informacije koje 

nisu bitne ili specifične za izdavatelja i 

predmetne vrijednosne papire jer bi se time 

mogle sakriti informacije koje su 

relevantne za ulagatelje, a time i smanjiti 

zaštita ulagatelja. Stoga se informacije 

uključene u prospekt trebaju prilagoditi 

kako bi odražavale prirodu i okolnosti 

izdavatelja, vrstu vrijednosnih papira, 

vrstu ulagatelja prema kojem je ponuda 

usmjerena, svako tržište na koje se papiri 

trebaju uvrstiti za trgovanje te moguće 

poznavanje ulagatelja i informacije koje 

su im dostupne jer su objavljene javno ili 

u okviru drugih pravnih ili regulatornih 

zahtjeva. 

Or. en 

 

Amandman  171 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 21. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(21) Usklađivanjem informacija sadržanih 

u prospektu trebalo bi omogućiti jednaku 

zaštitu ulagatelja na razini Unije. Kako bi 

se ulagateljima omogućilo donošenje 

utemeljene investicijske odluke, te 

informacije trebale bi biti dostatne i 

objektivne, uključujući u pogledu 

financijskih okolnosti izdavatelja i prava 

povezanih s vrijednosnim papirima, te ih je 

(21) Usklađivanjem informacija sadržanih 

u prospektu trebalo bi omogućiti jednaku 

zaštitu ulagatelja na razini Unije. Kako bi 

se ulagateljima omogućilo donošenje 

utemeljene investicijske odluke, te 

informacije trebale bi biti dostatne i 

objektivne, uključujući u pogledu 

financijskih okolnosti izdavatelja i prava 

povezanih s vrijednosnim papirima, te ih je 
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potrebno dostaviti u sažetom i razumljivom 

obliku u kojem ih je moguće jednostavno 

analizirati. Te bi zahtjeve trebalo 

primijeniti na sve vrste prospekata 

sastavljenih u skladu s ovom Uredbom, 

uključujući one kojima se poštuju 

minimalni zahtjevi za objavljivanje za 

sekundarna izdanja i MSP-ove. Prospekt ne 

bi trebao sadržavati informacije koje nisu 

bitne ili specifične za izdavatelja i 

predmetne vrijednosne papire jer bi se time 

mogle sakriti informacije koje su 

relevantne za odluku o ulaganju, a time i 

smanjiti zaštita ulagatelja. 

potrebno dostaviti u sažetom i razumljivom 

obliku u kojem ih je moguće jednostavno 

analizirati. Te bi zahtjeve trebalo 

primijeniti na sve vrste prospekata 

sastavljenih u skladu s ovom Uredbom, 

uključujući one kojima se poštuju 

minimalni zahtjevi za objavljivanje za 

sekundarna izdanja i MSP-ove. Prospekt ne 

bi trebao sadržavati informacije koje nisu 

bitne ili specifične za izdavatelja i 

predmetne vrijednosne papire jer bi se time 

mogle sakriti informacije koje su 

relevantne za odluku o ulaganju, a time i 

smanjiti zaštita ulagatelja. Stoga se 

informacije uključene u prospekt trebaju 

prilagoditi kako bi odražavale prirodu i 

okolnosti izdavatelja, vrstu vrijednosnih 

papira, vrstu ulagatelja prema kojem je 

ponuda usmjerena, svako tržište na koje 

se papiri trebaju uvrstiti za trgovanje te 

moguće poznavanje ulagatelja i 

informacije koje su im dostupne jer su 

objavljene javno ili u okviru drugih 

pravnih ili regulatornih zahtjeva. 

Or. en 

 

Amandman  172 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 21. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(21) Usklađivanjem informacija sadržanih 

u prospektu trebalo bi omogućiti jednaku 

zaštitu ulagatelja na razini Unije. Kako bi 

se ulagateljima omogućilo donošenje 

utemeljene investicijske odluke, te 

informacije trebale bi biti dostatne i 

objektivne, uključujući u pogledu 

financijskih okolnosti izdavatelja i prava 

povezanih s vrijednosnim papirima, te ih je 

potrebno dostaviti u sažetom i razumljivom 

obliku u kojem ih je moguće jednostavno 

analizirati. Te bi zahtjeve trebalo 

(21) Usklađivanjem informacija sadržanih 

u prospektu trebalo bi omogućiti jednaku 

zaštitu ulagatelja na razini Unije. Kako bi 

se ulagateljima omogućilo donošenje 

utemeljene investicijske odluke, te 

informacije trebale bi biti dostatne i 

objektivne, uključujući u pogledu 

financijskih okolnosti izdavatelja i prava 

povezanih s vrijednosnim papirima, te ih je 

potrebno dostaviti u usredotočenom i 

razumljivom obliku u kojem ih je moguće 

jednostavno analizirati. Te bi zahtjeve 
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primijeniti na sve vrste prospekata 

sastavljenih u skladu s ovom Uredbom, 

uključujući one kojima se poštuju 

minimalni zahtjevi za objavljivanje za 

sekundarna izdanja i MSP-ove. Prospekt ne 

bi trebao sadržavati informacije koje nisu 

bitne ili specifične za izdavatelja i 

predmetne vrijednosne papire jer bi se time 

mogle sakriti informacije koje su 

relevantne za odluku o ulaganju, a time i 

smanjiti zaštita ulagatelja. 

trebalo primijeniti na sve vrste prospekata 

sastavljenih u skladu s ovom Uredbom, 

uključujući one kojima se poštuju 

razmjerni zahtjevi za objavljivanje za 

sekundarna izdanja i MSP-ove i izdavatelje 

koji traže uvrštenje za trgovanje na 

rastućim tržištima MSP-ova. Prospekt ne 

bi trebao sadržavati informacije koje nisu 

bitne ili specifične za izdavatelja i 

predmetne vrijednosne papire jer bi se time 

mogle sakriti informacije koje su 

relevantne za odluku o ulaganju, a time i 

smanjiti zaštita ulagatelja. 

Or. en 

 

Amandman  173 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 22. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(22) Sažetak prospekta trebao bi biti 

koristan izvor informacija za ulagatelje, a 

posebno za male ulagatelje. Trebao bi biti 

samodostatan dio prospekta usmjeren na 

ključne informacije koje su ulagateljima 

potrebne kako bi mogli odlučiti koje će 

ponude i uvrštenja vrijednosnih papira za 

trgovanje dalje razmatrati. Takve ključne 

informacije trebale bi prenijeti bitna 

obilježja i rizike povezane s izdavateljem, 

bilo kojim jamcem ili vrijednosnim 

papirima ponuđenima ili uvrštenima za 

trgovanje na uređenom tržištu. Trebale bi 

sadržavati i opće uvjete ponude. Točnije, 

čimbenike rizika u sažetku trebalo bi 

predstaviti tako da se navede ograničeni 

izbor specifičnih rizika koje izdavatelj 

smatra najznačajnijima. 

(22) Uvod u prospekt trebao bi biti koristan 

izvor informacija za ulagatelje, a posebno 

za male ulagatelje. Trebao bi biti 

samodostatan dio prospekta usmjeren na 

isticanje relevantnih informacija koje su 

ulagateljima potrebne kako bi mogli 

odlučiti koje će ponude i uvrštenja 

vrijednosnih papira za trgovanje dalje 

razmatrati. Navedeno podrazumijeva da se 

informacije iznesene u uvodu ne 

ponavljaju u tijelu teksta prospekta ako to 

nije nužno. Takve relevantne informacije 

trebale bi prenijeti bitna obilježja i rizike 

povezane s izdavateljem, bilo kojim 

jamcem ili vrijednosnim papirima 

ponuđenima ili uvrštenima za trgovanje na 

uređenom tržištu. Trebale bi sadržavati i 

opće uvjete ponude. Točnije, čimbenike 

rizika u uvodu trebalo bi predstaviti tako 

da se navede ograničeni izbor specifičnih 

rizika koje izdavatelj smatra najbitnijima 

za ulagatelja prilikom odlučivanja.  
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Or. en 

 

Amandman  174 

Danuta Maria Hübner 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 22. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(22) Sažetak prospekta trebao bi biti 

koristan izvor informacija za ulagatelje, a 

posebno za male ulagatelje. Trebao bi biti 

samodostatan dio prospekta usmjeren na 

ključne informacije koje su ulagateljima 

potrebne kako bi mogli odlučiti koje će 

ponude i uvrštenja vrijednosnih papira za 

trgovanje dalje razmatrati. Takve ključne 

informacije trebale bi prenijeti bitna 

obilježja i rizike povezane s izdavateljem, 

bilo kojim jamcem ili vrijednosnim 

papirima ponuđenima ili uvrštenima za 

trgovanje na uređenom tržištu. Trebale bi 

sadržavati i opće uvjete ponude. Točnije, 

čimbenike rizika u sažetku trebalo bi 

predstaviti tako da se navede ograničeni 

izbor specifičnih rizika koje izdavatelj 

smatra najznačajnijima. 

(22) Sažetak prospekta trebao bi biti 

koristan izvor informacija za ulagatelje, a 

posebno za male ulagatelje. Trebao bi biti 

samodostatan dio prospekta usmjeren na 

ključne informacije koje su ulagateljima 

potrebne kako bi mogli odlučiti koje će 

ponude i uvrštenja vrijednosnih papira za 

trgovanje dalje razmatrati. Takve ključne 

informacije trebale bi prenijeti bitna 

obilježja i rizike povezane s izdavateljem, 

bilo kojim jamcem ili vrijednosnim 

papirima ponuđenima ili uvrštenima za 

trgovanje na uređenom tržištu, uključujući 

jedinstvene identifikatore kao što su 

identifikatori pravnih osoba (LEI) dionika 

uključenih u ponudu i međunarodni 

dentifikacijski brojevi vrijednosnih papira 

(ISIN). Trebale bi sadržavati i opće uvjete 

ponude. Točnije, čimbenike rizika u 

sažetku trebalo bi predstaviti tako da se 

navede ograničeni izbor specifičnih rizika 

koje izdavatelj smatra najznačajnijima. 

Or. en 

 

Amandman  175 

Pervenche Berès 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 22. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(22) Sažetak prospekta trebao bi biti 

koristan izvor informacija za ulagatelje, a 

(22) Sažetak prospekta trebao bi biti 

koristan izvor informacija za ulagatelje, a 
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posebno za male ulagatelje. Trebao bi biti 

samodostatan dio prospekta usmjeren na 

ključne informacije koje su ulagateljima 

potrebne kako bi mogli odlučiti koje će 

ponude i uvrštenja vrijednosnih papira za 

trgovanje dalje razmatrati. Takve ključne 

informacije trebale bi prenijeti bitna 

obilježja i rizike povezane s izdavateljem, 

bilo kojim jamcem ili vrijednosnim 

papirima ponuđenima ili uvrštenima za 

trgovanje na uređenom tržištu. Trebale bi 

sadržavati i opće uvjete ponude. Točnije, 

čimbenike rizika u sažetku trebalo bi 

predstaviti tako da se navede ograničeni 

izbor specifičnih rizika koje izdavatelj 

smatra najznačajnijima. 

posebno za male ulagatelje. Trebao bi biti 

samodostatan dio prospekta usmjeren na 

ključne informacije koje su ulagateljima 

potrebne, na temelju ciljeva utvrđenih 

Uredbom (EU) br. 1286/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća o dokumentima s 

ključnim informacijama za upakirane 

investicijske proizvode za male ulagatelje i 

investicijske osigurateljne proizvode 

(PRIIP-ovi), kako bi mogli odlučiti koje će 

ponude i uvrštenja vrijednosnih papira za 

trgovanje dalje razmatrati. Takve ključne 

informacije trebale bi prenijeti bitna 

obilježja i rizike povezane s izdavateljem, 

bilo kojim jamcem ili vrijednosnim 

papirima ponuđenima ili uvrštenima za 

trgovanje na uređenom tržištu. Trebale bi 

sadržavati i opće uvjete ponude. Točnije, 

čimbenike rizika u sažetku trebalo bi 

predstaviti tako da se navede ograničeni 

izbor specifičnih rizika koje izdavatelj 

smatra najznačajnijima. 

Or. en 

 

Amandman  176 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 22. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(22) Sažetak prospekta trebao bi biti 

koristan izvor informacija za ulagatelje, a 

posebno za male ulagatelje. Trebao bi biti 

samodostatan dio prospekta usmjeren na 

ključne informacije koje su ulagateljima 

potrebne kako bi mogli odlučiti koje će 

ponude i uvrštenja vrijednosnih papira za 

trgovanje dalje razmatrati. Takve ključne 

informacije trebale bi prenijeti bitna 

obilježja i rizike povezane s izdavateljem, 

bilo kojim jamcem ili vrijednosnim 

papirima ponuđenima ili uvrštenima za 

trgovanje na uređenom tržištu. Trebale bi 

sadržavati i opće uvjete ponude. Točnije, 

(22) Sažetak prospekta trebao bi biti 

koristan izvor informacija za ulagatelje, a 

posebno za male ulagatelje. Trebao bi biti 

samodostatan dio prospekta usmjeren na 

ključne informacije koje su ulagateljima 

potrebne kako bi mogli odlučiti koje će 

ponude i uvrštenja vrijednosnih papira za 

trgovanje dalje proučavati čitanjem cijelog 

prospekta radi donošenja informirane 

odluke o ulaganju. Takve ključne 

informacije trebale bi prenijeti bitna 

obilježja i rizike povezane s izdavateljem, 

bilo kojim jamcem ili vrijednosnim 

papirima ponuđenima ili uvrštenima za 
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čimbenike rizika u sažetku trebalo bi 

predstaviti tako da se navede ograničeni 

izbor specifičnih rizika koje izdavatelj 

smatra najznačajnijima. 

trgovanje na uređenom tržištu. Trebale bi 

sadržavati i opće uvjete ponude. Točnije, 

čimbenike rizika u sažetku trebalo bi 

predstaviti tako da se navede ograničeni 

izbor specifičnih rizika koje izdavatelj 

smatra najznačajnijima. 

Or. en 

 

Amandman  177 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 22.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (22a.) Navođenje čimbenika rizika 

istaknutih u uvodu prospekta treba biti 

važno za konkretnu ponudu i isključivo 

na korist ulagateljima, a ne služiti 

iznošenju općih izjava o riziku ulaganja 

ili ograničavanju odgovornosti 

pokrovitelja ponude. 

Or. en 

 

Amandman  178 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 22.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (22a.) Sažetak treba sadržavati jasno 

upozorenje uz isticanje neprikladnosti 

proizvoda za male ulagatelje, osobito u 

slučaju kada vrijednosne papire izdaju 

banke koje podliježu bail-inu u skladu s 

Direktivom 2014/59/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za 

oporavak i sanaciju kreditnih institucija i 

investicijskih društava. 
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Or. en 

 

Amandman  179 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 23. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(23) Sažetak prospekta trebao bi biti 

kratak, jednostavan, jasan i ulagateljima 

jednostavan za razumijevanje. Potrebno 

ga je sastaviti jednostavnim, netehničkim 

jezikom, predstavljajući informacije koje 

su jednostavno dostupne. Ne bi trebao biti 

samo skup izvadaka iz prospekta. 

Primjereno je odrediti najveću dopuštenu 

duljinu sažetka kako bi se osiguralo da se 

ulagatelje ne odbije od njegova čitanje i 

kako bi se izdavatelje potaknulo da 

odaberu informacije koje su bitne za 

ulagatelje. 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  180 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 23. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(23) Sažetak prospekta trebao bi biti 

kratak, jednostavan, jasan i ulagateljima 

jednostavan za razumijevanje. Potrebno ga 

je sastaviti jednostavnim, netehničkim 

jezikom, predstavljajući informacije koje 

su jednostavno dostupne. Ne bi trebao biti 

samo skup izvadaka iz prospekta. 

Primjereno je odrediti najveću dopuštenu 

duljinu sažetka kako bi se osiguralo da se 

ulagatelje ne odbije od njegova čitanje i 

kako bi se izdavatelje potaknulo da 

(23) Sažetak prospekta trebao bi biti 

kratak, jednostavan, jasan i ulagateljima 

jednostavan za razumijevanje. Potrebno ga 

je sastaviti jednostavnim, netehničkim 

jezikom, predstavljajući informacije koje 

su jednostavno dostupne. Ne bi trebao biti 

samo skup izvadaka iz prospekta. 

Primjereno je odrediti najveću dopuštenu 

duljinu sažetka kako bi se osiguralo da se 

ulagatelje ne odbije od njegova čitanje i 

kako bi se izdavatelje potaknulo da 
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odaberu informacije koje su bitne za 

ulagatelje. 

odaberu informacije koje su bitne za 

ulagatelje. Međutim nadležna tijela 

trebaju zadržati fleksibilnost kako bi 

produžila maksimalnu dužinu sažetka ako 

to zahtijeva složenost poslovanja 

izdavatelja, značajke izdavanja ili 

značajke vrijednosnih papira. 

Or. en 

 

Amandman  181 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 24. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(24) Kako bi se osigurala jedinstvena 

struktura sažetka prospekta, potrebno je 

osigurati opće odjeljke i podnaslove, s 

naznakom sadržaja koji bi izdavatelj 

trebao ispuniti kratkim, narativnim 

opisima, uključujući brojčane podatke, 

prema potrebi. Pod uvjetom da su 

informacije predstavljene na pošten i 

uravnotežen način, izdavateljima bi 

trebalo dati diskrecijsko pravo u pogledu 

odabira informacija koje smatraju 

bitnima i smislenima. 

(24) Kako bi se osigurala jedinstvena 

struktura sažetka prospekta, potrebno je 

osigurati opće odjeljke i podnaslove koje bi 

izdavatelj trebao ispuniti kratkim, 

narativnim opisima, uključujući brojčane 

podatke, prema potrebi. 

Or. en 

 

Amandman  182 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 26. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(26) Građanskopravna odgovornost ne bi 

se smjela povezivati s bilo kojom osobom 

isključivo na temelju sažetka, uključujući 

(26) Građanskopravna odgovornost trebala 

bi se povezivati sa svakom osobom 

isključivo na temelju sažetka, uključujući 
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bilo koji njegov prijevod, osim ako dovodi 

u zabludu, ako je netočan ili nedosljedan u 

odnosu na odgovarajuće dijelove 

prospekta. Sažetak bi trebao sadržavati 

jasno upozorenje u tom smislu. 

bilo koji njegov prijevod, ako dovodi u 

zabludu, ako je netočan ili nedosljedan u 

odnosu na odgovarajuće dijelove 

prospekta. 

Or. en 

 

Amandman  183 

Markus Ferber 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 33. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(33) Izdavatelja koji je dostavio i zaprimio 

odobrenje univerzalnog registracijskog 

dokumenta za tri uzastopne godine može se 

smatrati dobro poznatim nadležnom tijelu. 

Stoga bi trebalo omogućiti dostavljanje 

svih naknadnih univerzalnih registracijskih 

dokumenata bez prethodnog odobrenja te 

njihovo ex post preispitivanje koje će 

provesti nadležno tijelo ako to smatra 

potrebnim. Svako nadležno tijelo trebalo bi 

odlučiti o učestalosti tog preispitivanja 

uzimajući u obzir na primjer svoju 

procjenu rizika izdavatelja, kvalitetu 

njegovih prošlih objavljivanja ili vrijeme 

koje je proteklo od posljednjeg 

preispitivanja dostavljenog univerzalnog 

registracijskog dokumenta. 

(33) Izdavatelja koji je dostavio i zaprimio 

odobrenje univerzalnog registracijskog 

dokumenta za tri uzastopne godine može se 

smatrati dobro poznatim nadležnom tijelu. 

Stoga bi trebalo omogućiti dostavljanje 

svih naknadnih univerzalnih registracijskih 

dokumenata ili izmjena na registracijskim 

dokumentima bez prethodnog odobrenja te 

njihovo ex post preispitivanje koje će 

provesti nadležno tijelo ako to smatra 

potrebnim. Svako nadležno tijelo trebalo bi 

odlučiti o učestalosti tog preispitivanja 

uzimajući u obzir na primjer svoju 

procjenu rizika izdavatelja, kvalitetu 

njegovih prošlih objavljivanja ili vrijeme 

koje je proteklo od posljednjeg 

preispitivanja dostavljenog univerzalnog 

registracijskog dokumenta. 

Or. de 

 

Amandman  184 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 33. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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(33) Izdavatelja koji je dostavio i zaprimio 

odobrenje univerzalnog registracijskog 

dokumenta za tri uzastopne godine može se 

smatrati dobro poznatim nadležnom tijelu. 

Stoga bi trebalo omogućiti dostavljanje 

svih naknadnih univerzalnih registracijskih 

dokumenata bez prethodnog odobrenja te 

njihovo ex post preispitivanje koje će 

provesti nadležno tijelo ako to smatra 

potrebnim. Svako nadležno tijelo trebalo bi 

odlučiti o učestalosti tog preispitivanja 

uzimajući u obzir na primjer svoju 

procjenu rizika izdavatelja, kvalitetu 

njegovih prošlih objavljivanja ili vrijeme 

koje je proteklo od posljednjeg 

preispitivanja dostavljenog univerzalnog 

registracijskog dokumenta. 

(33) Izdavatelja koji je dostavio i zaprimio 

odobrenje univerzalnog registracijskog 

dokumenta za tri uzastopne godine može se 

smatrati dobro poznatim nadležnom tijelu. 

Stoga bi trebalo omogućiti dostavljanje 

svih naknadnih univerzalnih registracijskih 

dokumenata bez prethodnog odobrenja te 

njihovo ex post preispitivanje koje će 

provesti nadležno tijelo ako to smatra 

potrebnim. Svako nadležno tijelo trebalo bi 

odlučiti o učestalosti tog preispitivanja 

uzimajući u obzir na primjer svoju 

procjenu rizika izdavatelja, kvalitetu 

njegovih prošlih objavljivanja ili vrijeme 

koje je proteklo od posljednjeg 

preispitivanja dostavljenog univerzalnog 

registracijskog dokumenta. No takvo 

prethodno odobrenje univerzalnoga 

registracijskog dokumenta i dalje treba 

biti potrebno u slučaju značajne velike 

promjene u smislu članka 4a. stavka 6. 

Uredbe (EZ) br. 809/2004 ili značajne 

promjene imovine, obveza, financijskog 

položaja, dobiti i gubitka ili očekivanja 

izdavatelja. 

Or. en 

 

Amandman  185 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 33. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(33) Izdavatelja koji je dostavio i zaprimio 

odobrenje univerzalnog registracijskog 

dokumenta za tri uzastopne godine može 

se smatrati dobro poznatim nadležnom 

tijelu. Stoga bi trebalo omogućiti 

dostavljanje svih naknadnih univerzalnih 

registracijskih dokumenata bez prethodnog 

odobrenja te njihovo ex post preispitivanje 

koje će provesti nadležno tijelo ako to 

smatra potrebnim. Svako nadležno tijelo 

trebalo bi odlučiti o učestalosti tog 

(33) Izdavatelja koji je dostavio i zaprimio 

odobrenje univerzalnog registracijskog 

dokumenta za dvije uzastopne godine može 

se smatrati dobro poznatim nadležnom 

tijelu. Stoga bi trebalo omogućiti 

dostavljanje svih naknadnih univerzalnih 

registracijskih dokumenata bez prethodnog 

odobrenja te njihovo ex post preispitivanje 

koje će provesti nadležno tijelo ako to 

smatra potrebnim. Svako nadležno tijelo 

trebalo bi odlučiti o učestalosti tog 
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preispitivanja uzimajući u obzir na primjer 

svoju procjenu rizika izdavatelja, kvalitetu 

njegovih prošlih objavljivanja ili vrijeme 

koje je proteklo od posljednjeg 

preispitivanja dostavljenog univerzalnog 

registracijskog dokumenta. 

preispitivanja uzimajući u obzir na primjer 

svoju procjenu rizika izdavatelja, kvalitetu 

njegovih prošlih objavljivanja ili vrijeme 

koje je proteklo od posljednjeg 

preispitivanja dostavljenog univerzalnog 

registracijskog dokumenta. 

Or. en 

 

Amandman  186 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 35. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(35) Ako izdavatelj sastavlja prospekt koji 

se sastoji od zasebnih dokumenata, sve 

sastavne dijelove prospekta potrebno je 

odobriti, uključujući, ako je primjenjivo, 

univerzalni registracijski dokument i 

njegove izmjene ako su prethodno 

dostavljeni nadležnom tijelu, ali nisu 

odobreni. 

(35) Ako izdavatelj sastavlja prospekt koji 

se sastoji od zasebnih dokumenata, sve 

sastavne dijelove prospekta potrebno je 

odobriti. No u slučaju da česti izdavatelj 

dostavi univerzalni registracijski 

dokument bez prethodnog odobrenja, 

univerzalni registracijski dokument i 

njegove izmjene od trenutka dostave ne 

trebaju se odobriti kao dio prospekta. 

Or. en 

 

Amandman  187 

Philippe De Backer 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 35. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(35) Ako izdavatelj sastavlja prospekt koji 

se sastoji od zasebnih dokumenata, sve 

sastavne dijelove prospekta potrebno je 

odobriti, uključujući, ako je primjenjivo, 

univerzalni registracijski dokument i 

njegove izmjene ako su prethodno 

dostavljeni nadležnom tijelu, ali nisu 

odobreni. 

(35) Ako izdavatelj sastavlja prospekt koji 

se sastoji od zasebnih dokumenata, sve 

sastavne dijelove prospekta potrebno je 

odobriti, uključujući, ako je primjenjivo, 

univerzalni registracijski dokument i 

njegove izmjene ako su prethodno 

dostavljeni nadležnom tijelu, ali nisu 

odobreni. U slučaju čestog izdavatelja, 
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moguće izmjene ili dopune univerzalnog 

registracijskog dokumenta ne bi trebale 

podlijegati odobrenju prije objave, već bi 

se trebalo omogućiti da ih nadležno tijelo 

preispita na ex post osnovi. To ne smije 

utjecati na pravo ulagatelja na povlačenje 

nakon objave dopune. 

Or. en 

Obrazloženje 

Zamjena 7. amandmana u nacrtu izvješća. Dodavanje rečenice da to ne smije utjecati na 

pravo ulagatelja na povlačenje. 

 

Amandman  188 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 39. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(39) Informacije o porezima na prihod od 

vrijednosnih papira u prospektu prema 

svojoj prirodi mogu biti samo generičke, uz 

malu dodanu informativnu vrijednost za 

pojedinačnog ulagatelja. S obzirom na to 

da tim informacija mora biti obuhvaćena 
ne samo zemlja u kojoj izdavatelj ima 

sjedište, nego i zemlje u kojima se daje 

ponuda ili se traži uvrštenje za trgovanje, 

ako se za prospekt upotrebljava putovnica, 

njegova je izrada skupa te se time mogu 

otežati prekogranične ponude. Stoga bi 

prospekt trebao sadržavati samo 

upozorenje da porezno zakonodavstvo 

države članice u kojoj izdavatelj ima 

poslovni nastan i države članice u kojoj 

ulagatelj ima poslovni nastan može utjecati 

na prihod dobiven od vrijednosnih papira. 

Međutim, prospekt bi i dalje trebao 

sadržavati odgovarajuće informacije o 

oporezivanju ako predloženo ulaganje 

uključuje specifični porezni sustav, na 

primjer u slučaju ulaganja u vrijednosne 

(39) Informacije o porezima na prihod od 

vrijednosnih papira u prospektu prema 

svojoj prirodi mogu biti samo generičke, uz 

malu dodanu informativnu vrijednost za 

pojedinačnog ulagatelja. Međutim, porezne 

informacije o izdavatelju moraju 

obuhvaćati ne samo zemlju u kojoj 

izdavatelj ima sjedište, nego i zemlje u 

kojima se daje ponuda ili se traži uvrštenje 

za trgovanje, kao i prihod, dobit i porezne 

obveze izdavatelja. Prospekt bi dodatno 

trebao sadržavati upozorenje da porezno 

zakonodavstvo države članice u kojoj 

izdavatelj ima poslovni nastan i države 

članice u kojoj ulagatelj ima poslovni 

nastan može utjecati na prihod dobiven od 

vrijednosnih papira. Prospekt bi trebao 

sadržavati i odgovarajuće informacije o 

oporezivanju ako predloženo ulaganje 

uključuje specifični porezni sustav, na 

primjer u slučaju ulaganja u vrijednosne 

papire kojima se ulagateljima odobrava 

povoljan porezni tretman. 
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papire kojima se ulagateljima odobrava 

povoljan porezni tretman. 

Or. en 

 

Amandman  189 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 40. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(40) Nakon što se rod vrijednosnih papira 

uvrsti za trgovanje na uređenom tržištu, 

izdavatelj ulagateljima stalno dostavlja 

informacije u skladu s Uredbom (EU) 

596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća12 

te Direktivom 2004/109/EZ. Potreba za 

cijelim prospektom u slučaju naknadnih 

ponuda javnosti ili uvrštenja za trgovanje 

tog izdavatelja stoga nije toliko izražena. 

Odvojeni prospekt stoga bi trebao biti 

dostupan za upotrebu u slučaju 

sekundarnih izdanja te je njegov sadržaj 

potrebno smanjiti u odnosu na uobičajeni 

režim, uzimajući u obzir informacije koje 

su već objavljene. Međutim, ulagateljima 

je potrebno pružiti konsolidirane i dobro 

strukturirane informacije o elementima kao 

što su uvjeti ponude i njezin kontekst, 

uključujući izvještaj o obrtnom kapitalu, 

korištenje sredstvima, čimbenike rizika 

koji su specifični za izdavatelja i 

vrijednosne papire, prakse uprave, 

naknadu za rad rukovoditelja, strukturu 

dioničara ili transakcije među povezanim 

osobama. Budući da se te informacije ne 

moraju stalno objavljivati u skladu s 

Uredbom (EU) 596/2014 i Direktivom 

2004/109/EZ, primjereno je da su barem 

sadržane u prospektu koji se sastavlja u 

slučaju sekundarnog izdanja. 

(40) Nakon što se rod vrijednosnih papira 

uvrsti za trgovanje na uređenom tržištu, 

izdavatelj ulagateljima stalno dostavlja 

informacije u skladu s Uredbom (EU) 

596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća12 

te Direktivom 2004/109/EZ. Potreba za 

cijelim prospektom u slučaju naknadnih 

ponuda javnosti ili uvrštenja za trgovanje 

tog izdavatelja stoga nije toliko izražena. 

Odvojeni prospekt stoga bi trebao biti 

dostupan za upotrebu u slučaju 

sekundarnih izdanja te je njegov sadržaj 

potrebno smanjiti u odnosu na uobičajeni 

režim, uzimajući u obzir informacije koje 

su već objavljene. Međutim, ulagateljima 

je potrebno pružiti konsolidirane i dobro 

strukturirane informacije o elementima kao 

što su uvjeti ponude i njezin kontekst, 

uključujući izvještaj o obrtnom kapitalu, 

korištenje sredstvima i specifične 

čimbenike rizika koji se odnose na 

izdavatelja i vrijednosne papire koji u 

svakom slučaju proizlaze iz konkretne 

ponude ili uvrštenja za trgovanje. 

__________________ __________________ 

12 Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 

12 Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 
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zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi 

tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 

2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i 

direktiva Komisije 2003/124/EZ, 

2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 

12.6.2014., str. 1.). 

zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi 

tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 

2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i 

direktiva Komisije 2003/124/EZ, 

2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 

12.6.2014., str. 1.). 

Or. en 

 

Amandman  190 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 40. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(40) Nakon što se rod vrijednosnih papira 

uvrsti za trgovanje na uređenom tržištu, 

izdavatelj ulagateljima stalno dostavlja 

informacije u skladu s Uredbom (EU) 

596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća12 

te Direktivom 2004/109/EZ. Potreba za 

cijelim prospektom u slučaju naknadnih 

ponuda javnosti ili uvrštenja za trgovanje 

tog izdavatelja stoga nije toliko izražena. 

Odvojeni prospekt stoga bi trebao biti 

dostupan za upotrebu u slučaju 

sekundarnih izdanja te je njegov sadržaj 

potrebno smanjiti u odnosu na uobičajeni 

režim, uzimajući u obzir informacije koje 

su već objavljene. Međutim, ulagateljima 

je potrebno pružiti konsolidirane i dobro 

strukturirane informacije o elementima kao 

što su uvjeti ponude i njezin kontekst, 

uključujući izvještaj o obrtnom kapitalu, 

korištenje sredstvima, čimbenike rizika 

koji su specifični za izdavatelja i 

vrijednosne papire, prakse uprave, 

naknadu za rad rukovoditelja, strukturu 

dioničara ili transakcije među povezanim 

osobama. Budući da se te informacije ne 

moraju stalno objavljivati u skladu s 

Uredbom (EU) 596/2014 i Direktivom 

2004/109/EZ, primjereno je da su barem 

sadržane u prospektu koji se sastavlja u 

(40) Nakon što se rod vrijednosnih papira 

uvrsti za trgovanje na uređenom tržištu, 

izdavatelj ulagateljima stalno dostavlja 

informacije u skladu s Uredbom (EU) 

596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća12 

te Direktivom 2004/109/EZ. Potreba za 

cijelim prospektom u slučaju naknadnih 

ponuda javnosti ili uvrštenja za trgovanje 

tog izdavatelja stoga nije toliko izražena. 

Odvojeni prospekt stoga bi trebao biti 

dostupan za upotrebu u slučaju 

sekundarnih izdanja te je njegov sadržaj 

potrebno smanjiti u odnosu na uobičajeni 

režim, uzimajući u obzir informacije koje 

su već objavljene. Međutim, ulagateljima 

je potrebno pružiti konsolidirane i dobro 

strukturirane informacije o stvarnom 

utjecaju izdanih papira na financijsku 

strukturu izdavatelja, uključujući 

elemente kao što su uvjeti ponude i njezin 

kontekst, uključujući izvještaj o obrtnom 

kapitalu (za vlasničke vrijednosne papire), 

kapitalizaciji i zaduženosti (za vlasničke 

vrijednosne papire), sukobu interesa (za 

vlasničke vrijednosne papire), korištenje 

sredstvima, čimbenike rizika koji su 

specifični za izdavatelja i vrijednosne 

papire, strukturu dioničara ili transakcije 

među povezanim osobama (za vlasničke 

vrijednosne papire). Budući da se te 
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slučaju sekundarnog izdanja. informacije ne moraju stalno objavljivati u 

skladu s Uredbom (EU) 596/2014 i 

Direktivom 2004/109/EZ, primjereno je da 

su barem sadržane u prospektu koji se 

sastavlja u slučaju sekundarnog izdanja. S 

obzirom na to da je ulagateljima složenije 

sastaviti informacije koje se objavljuju 

kontinuirano i ad hoc umjesto u 

određenim razdobljima, treba pružiti sažet 

i strukturirani prikaz najnovijih i 

relevantnih informacija. Kako bi se 

izbjeglo da se takvim zahtjevom poništi 

čitava svrha smanjene obveze za 

sekundarna izdanja, ESMA treba izraditi 

nacrt regulatornih tehničkih standarda 

kako bi se pojasnio sadržaj i format 

sažetog prikaza. 

__________________ __________________ 

12 Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 

zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi 

tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 

2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i 

direktiva Komisije 2003/124/EZ, 

2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 

12.6.2014., str. 1.). 

12 Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 

zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi 

tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 

2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i 

direktiva Komisije 2003/124/EZ, 

2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 

12.6.2014., str. 1.). 

Or. en 

 

Amandman  191 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 40. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(40) Nakon što se rod vrijednosnih papira 

uvrsti za trgovanje na uređenom tržištu, 

izdavatelj ulagateljima stalno dostavlja 

informacije u skladu s Uredbom (EU) 

596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća12 

te Direktivom 2004/109/EZ. Potreba za 

cijelim prospektom u slučaju naknadnih 

ponuda javnosti ili uvrštenja za trgovanje 

tog izdavatelja stoga nije toliko izražena. 

(40) Nakon što se rod vrijednosnih papira 

uvrsti za trgovanje na uređenom tržištu, 

izdavatelj ulagateljima stalno dostavlja 

informacije u skladu s Uredbom (EU) 

596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća12 

te Direktivom 2004/109/EZ. Potreba za 

cijelim prospektom u slučaju naknadnih 

ponuda javnosti ili uvrštenja za trgovanje 

tog izdavatelja stoga nije toliko izražena. 
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Odvojeni prospekt stoga bi trebao biti 

dostupan za upotrebu u slučaju 

sekundarnih izdanja te je njegov sadržaj 

potrebno smanjiti u odnosu na uobičajeni 

režim, uzimajući u obzir informacije koje 

su već objavljene. Međutim, ulagateljima 

je potrebno pružiti konsolidirane i dobro 

strukturirane informacije o elementima kao 

što su uvjeti ponude i njezin kontekst, 

uključujući izvještaj o obrtnom kapitalu, 

korištenje sredstvima, čimbenike rizika 

koji su specifični za izdavatelja i 

vrijednosne papire, prakse uprave, naknadu 

za rad rukovoditelja, strukturu dioničara ili 

transakcije među povezanim osobama. 

Budući da se te informacije ne moraju 

stalno objavljivati u skladu s Uredbom 

(EU) 596/2014 i Direktivom 2004/109/EZ, 

primjereno je da su barem sadržane u 

prospektu koji se sastavlja u slučaju 

sekundarnog izdanja. 

Odvojeni prospekt stoga bi trebao biti 

dostupan za upotrebu u slučaju 

sekundarnih izdanja te je njegov sadržaj 

potrebno smanjiti u odnosu na uobičajeni 

režim, uzimajući u obzir informacije koje 

su već objavljene. Međutim, ulagateljima 

je potrebno pružiti konsolidirane i dobro 

strukturirane informacije o elementima kao 

što su uvjeti ponude i njezin kontekst, 

uključujući strukturiranu sintezu 

nedavnih aktualnih informacija, izvještaj 

o obrtnom kapitalu, izjavu o kapitalizaciji i 

zaduženosti, korištenje sredstvima, 

značajne čimbenike rizika koji su 

specifični za izdavatelja i vrijednosne 

papire, prakse uprave, naknadu za rad 

rukovoditelja, strukturu dioničara ili 

transakcije među povezanim osobama. 

Budući da se te informacije ne moraju 

stalno objavljivati u skladu s Uredbom 

(EU) 596/2014 i Direktivom 2004/109/EZ, 

primjereno je da su barem sadržane u 

prospektu koji se sastavlja u slučaju 

sekundarnog izdanja. 

__________________ __________________ 

12 Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 

zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi 

tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 

2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i 

direktiva Komisije 2003/124/EZ, 

2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 

12.6.2014., str. 1.). 

12 Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 

zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi 

tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 

2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i 

direktiva Komisije 2003/124/EZ, 

2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 

12.6.2014., str. 1.). 

Or. en 

 

Amandman  192 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 40. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(40) Nakon što se rod vrijednosnih papira (40) Nakon što se rod vrijednosnih papira 
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uvrsti za trgovanje na uređenom tržištu, 

izdavatelj ulagateljima stalno dostavlja 

informacije u skladu s Uredbom (EU) 

596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća12 

te Direktivom 2004/109/EZ. Potreba za 

cijelim prospektom u slučaju naknadnih 

ponuda javnosti ili uvrštenja za trgovanje 

tog izdavatelja stoga nije toliko izražena. 

Odvojeni prospekt stoga bi trebao biti 

dostupan za upotrebu u slučaju 

sekundarnih izdanja te je njegov sadržaj 

potrebno smanjiti u odnosu na uobičajeni 

režim, uzimajući u obzir informacije koje 

su već objavljene. Međutim, ulagateljima 

je potrebno pružiti konsolidirane i dobro 

strukturirane informacije o elementima kao 

što su uvjeti ponude i njezin kontekst, 

uključujući izvještaj o obrtnom kapitalu, 

korištenje sredstvima, čimbenike rizika 

koji su specifični za izdavatelja i 

vrijednosne papire, prakse uprave, naknadu 

za rad rukovoditelja, strukturu dioničara ili 

transakcije među povezanim osobama. 

Budući da se te informacije ne moraju 

stalno objavljivati u skladu s Uredbom 

(EU) 596/2014 i Direktivom 2004/109/EZ, 

primjereno je da su barem sadržane u 

prospektu koji se sastavlja u slučaju 

sekundarnog izdanja. 

uvrsti za trgovanje na uređenom tržištu, 

izdavatelj ulagateljima stalno dostavlja 

informacije u skladu s Uredbom (EU) 

596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća12 

te Direktivom 2004/109/EZ. Potreba za 

cijelim prospektom u slučaju naknadnih 

ponuda javnosti ili uvrštenja za trgovanje 

tog izdavatelja stoga nije toliko izražena. 

Odvojeni prospekt stoga bi trebao biti 

dostupan za upotrebu u slučaju 

sekundarnih izdanja te je njegov sadržaj 

potrebno smanjiti u odnosu na uobičajeni 

režim, uzimajući u obzir informacije koje 

su već objavljene. Ulagateljima je i dalje 

potrebno pružiti konsolidirane i dobro 

strukturirane informacije o elementima kao 

što su uvjeti ponude i njezin kontekst, 

uključujući skup relevantnih informacija 

od posljednje ponude te klase, utjecaj na 

strukturu kapitala izdavatelja, izvještaj o 

obrtnom kapitalu, korištenje sredstvima, 

čimbenike rizika koji su specifični za 

izdavatelja i vrijednosne papire, prakse 

uprave, naknadu za rad rukovoditelja, 

strukturu dioničara ili transakcije među 

povezanim osobama. Budući da se te 

informacije ne moraju stalno objavljivati u 

skladu s Uredbom (EU) 596/2014 i 

Direktivom 2004/109/EZ, primjereno je da 

su barem sadržane u prospektu koji se 

sastavlja u slučaju sekundarnog izdanja. 

__________________ __________________ 

12 Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 

zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi 

tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 

2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i 

direktiva Komisije 2003/124/EZ, 

2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 

12.6.2014., str. 1.). 

12 Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 

zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi 

tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 

2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i 

direktiva Komisije 2003/124/EZ, 

2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 

12.6.2014., str. 1.). 

Or. en 

 

Amandman  193 

Pervenche Berès 
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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 40. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(40) Nakon što se rod vrijednosnih papira 

uvrsti za trgovanje na uređenom tržištu, 

izdavatelj ulagateljima stalno dostavlja 

informacije u skladu s Uredbom (EU) 

596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća12 

te Direktivom 2004/109/EZ. Potreba za 

cijelim prospektom u slučaju naknadnih 

ponuda javnosti ili uvrštenja za trgovanje 

tog izdavatelja stoga nije toliko izražena. 

Odvojeni prospekt stoga bi trebao biti 

dostupan za upotrebu u slučaju 

sekundarnih izdanja te je njegov sadržaj 

potrebno smanjiti u odnosu na uobičajeni 

režim, uzimajući u obzir informacije koje 

su već objavljene. Međutim, ulagateljima 

je potrebno pružiti konsolidirane i dobro 

strukturirane informacije o elementima kao 

što su uvjeti ponude i njezin kontekst, 

uključujući izvještaj o obrtnom kapitalu, 

korištenje sredstvima, čimbenike rizika 

koji su specifični za izdavatelja i 

vrijednosne papire, prakse uprave, naknadu 

za rad rukovoditelja, strukturu dioničara ili 

transakcije među povezanim osobama. 

Budući da se te informacije ne moraju 

stalno objavljivati u skladu s Uredbom 

(EU) 596/2014 i Direktivom 2004/109/EZ, 

primjereno je da su barem sadržane u 

prospektu koji se sastavlja u slučaju 

sekundarnog izdanja. 

(40) Nakon što se rod vrijednosnih papira 

uvrsti za trgovanje na uređenom tržištu, 

izdavatelj ulagateljima stalno dostavlja 

informacije u skladu s Uredbom (EU) 

596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća12 

te Direktivom 2004/109/EZ. Potreba za 

cijelim prospektom u slučaju naknadnih 

ponuda javnosti ili uvrštenja za trgovanje 

tog izdavatelja stoga nije toliko izražena. 

Odvojeni prospekt stoga bi trebao biti 

dostupan za upotrebu u slučaju 

sekundarnih izdanja te je njegov sadržaj 

potrebno smanjiti u odnosu na uobičajeni 

režim, uzimajući u obzir informacije koje 

su već objavljene. Međutim, ulagateljima 

je potrebno pružiti konsolidirane i dobro 

strukturirane informacije o elementima kao 

što su uvjeti ponude i njezin kontekst, 

uključujući izjavu o kapitalizaciji i 

zaduženosti, izvještaj o obrtnom kapitalu, 

korištenje sredstvima, čimbenike rizika 

koji su specifični za izdavatelja i 

vrijednosne papire, prakse uprave, naknadu 

za rad rukovoditelja, strukturu dioničara ili 

transakcije među povezanim osobama. 

Budući da se te informacije ne moraju 

stalno objavljivati u skladu s Uredbom 

(EU) 596/2014 i Direktivom 2004/109/EZ, 

primjereno je da su barem sadržane u 

prospektu koji se sastavlja u slučaju 

sekundarnog izdanja. 

__________________ __________________ 

12 Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 

zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi 

tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 

2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i 

direktiva Komisije 2003/124/EZ, 

2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 

12.6.2014., str. 1.). 

12 Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 

zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi 

tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 

2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i 

direktiva Komisije 2003/124/EZ, 

2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 

12.6.2014., str. 1.). 

Or. en 
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Amandman  194 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 41. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(41) Posebne obveze objavljivanja za 

sekundarna izdanja trebalo bi proširiti na 

rastuća tržišta MSP-ova s obzirom na to da 

su njihovi operateri u skladu s Direktivom 

2014/65/EU obvezni uspostaviti i 

primjenjivati propise kojima se osigurava 

odgovarajuće stalno objavljivanje koje 

provode izdavatelji čijim se vrijednosnim 

papirima trguje na tim mjestima. 

(41) Razmjerne obveze objavljivanja za 

sekundarna izdanja trebalo bi proširiti na 

rastuća tržišta MSP-ova s obzirom na to da 

su njihovi operateri u skladu s Direktivom 

2014/65/EU obvezni uspostaviti i 

primjenjivati propise kojima se osigurava 

odgovarajuće stalno objavljivanje koje 

provode izdavatelji čijim se vrijednosnim 

papirima trguje na tim mjestima. 

Or. en 

 

Amandman  195 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 42. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(42) Posebne obveze objavljivanja za 

sekundarna izdanja trebale bi biti 

dostupne za primjenu tek nakon isteka 

minimalnog razdoblja od inicijalnog 

uvrštenja roda vrijednosnih papira 

izdavatelja za trgovanje. Odgodom od 18 

mjeseci trebalo bi se osigurati da je 

izdavatelj barem jednom ispunio obvezu 

objavljivanja godišnjeg financijskog 

izvještaja u skladu s Direktivom 

2004/109/EZ ili u skladu s pravilima 

tržišnog operatera rastućeg tržišta 

MSP-ova. 

Briše se. 

Or. en 
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Amandman  196 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 42. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(42) Posebne obveze objavljivanja za 

sekundarna izdanja trebale bi biti dostupne 

za primjenu tek nakon isteka minimalnog 

razdoblja od inicijalnog uvrštenja roda 

vrijednosnih papira izdavatelja za 

trgovanje. Odgodom od 18 mjeseci trebalo 

bi se osigurati da je izdavatelj barem 

jednom ispunio obvezu objavljivanja 

godišnjeg financijskog izvještaja u skladu s 

Direktivom 2004/109/EZ ili u skladu s 

pravilima tržišnog operatera rastućeg 

tržišta MSP-ova. 

(42) Razmjerne obveze objavljivanja za 

sekundarna izdanja trebale bi biti dostupne 

za primjenu tek nakon isteka minimalnog 

razdoblja od inicijalnog uvrštenja roda 

vrijednosnih papira izdavatelja za 

trgovanje. Odgodom od 18 mjeseci trebalo 

bi se osigurati da je izdavatelj barem 

jednom ispunio obvezu objavljivanja 

godišnjeg financijskog izvještaja u skladu s 

Direktivom 2004/109/EZ ili u skladu s 

pravilima tržišnog operatera rastućeg 

tržišta MSP-ova. 

Or. en 

 

Amandman  197 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 43. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(43) Jedan je od temeljnih ciljeva unije 

tržišta kapitala olakšati pristup financiranju 

na tržištima kapitala za MSP-ove u Uniji. S 

obzirom na to da ta društva obično trebaju 

prikupiti relativno manje iznose za razliku 

od drugih izdavatelja, trošak sastavljanja 

prospekta može biti nerazmjerno visok te 

ih može obeshrabriti u ponudi svojih 

vrijednosnih papira javnosti. Istovremeno, 

zbog svoje veličine i kratkoročnijih 

evidencija MSP-ovi mogu predstavljati viši 

rizik ulaganja od većih izdavatelja te bi 

trebali objaviti dostatne informacije kako 

bi ulagatelji mogli donijeti odluku o 

ulaganju. Stoga bi trebalo uspostaviti 

odgovarajuću ravnotežu između isplativog 

(43) Jedan je od temeljnih ciljeva unije 

tržišta kapitala olakšati pristup financiranju 

na tržištima kapitala za MSP-ove u Uniji. S 

obzirom na to da ta društva obično trebaju 

prikupiti relativno manje iznose za razliku 

od drugih izdavatelja, trošak sastavljanja 

prospekta može biti nerazmjerno visok te 

ih može obeshrabriti u ponudi svojih 

vrijednosnih papira javnosti. Istovremeno, 

zbog svoje veličine i kratkoročnijih 

evidencija MSP-ovi mogu predstavljati viši 

rizik ulaganja od većih izdavatelja te bi 

trebali objaviti dostatne informacije kako 

bi ulagatelji mogli donijeti odluku o 

ulaganju. Stoga bi trebalo uspostaviti 

odgovarajuću ravnotežu između isplativog 
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pristupa financijskim tržištima i zaštite 

ulagatelja pri prilagodbi sadržaja prospekta 

koji se primjenjuje na MSP-ove te bi stoga 

trebalo izraditi posebne obveze 

objavljivanja za MSP-ove kako bi se 

ostvario taj cilj. 

pristupa financijskim tržištima i zaštite 

ulagatelja pri prilagodbi sadržaja prospekta 

koji se primjenjuje na MSP-ove te bi stoga 

trebalo izraditi posebne obveze 

objavljivanja za MSP-ove i izdavatelje koji 

traže uvrštenje na rastuća tržišta MSP-ova 
kako bi se ostvario taj cilj. 

Or. en 

 

Amandman  198 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 43.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (43a.) Kako bi se potaknulo da se 

MSP-ovi za financiranje služe tržištima 

kapitala, razmjerne obveze za cijelu Uniju 

izrađene u ovoj Uredbi trebaju zajamčiti 

pružanje posebne pozornosti rastućim 

tržištima MSP-ova, koja djeluju kao 

multilateralne tržišne platforme i onim 

društvima srednje veličine u privatnom 

vlasništvu koja su odabrala pristup 

dužničkim instrumentima. 

Or. en 

 

Amandman  199 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 44. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(44) Minimalne informacije koje su 

MSP-ovi obvezni objaviti u okviru 

posebnih obveza objavljivanja trebalo bi 

prilagoditi tako da su usmjerene na 

informacije koje su bitne i relevantne za 

društva te veličine i njihove ulagatelje te bi 

(44) Minimalne informacije koje su 

MSP-ovi obvezni objaviti u okviru 

prospekta MSP-a iz članka 15. trebalo bi 

prilagoditi tako da su usmjerene na 

informacije koje su bitne i relevantne za 

društva te veličine i njihove ulagatelje te bi 
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im cilj trebao biti osigurati 

proporcionalnost između veličine društva i 

njegovih potreba za financijskim 

sredstvima s jedne strane, te troška 

sastavljanja prospekta s druge strane. Kako 

bi se osiguralo da MSP-ovi mogu sastaviti 

prospekte bez stvaranja troškova koji su 

nerazmjerni njihovoj veličini te stoga i 

veličini njihova financiranja, posebne 

obveze objavljivanja za MSP-ove trebale 
bi biti fleksibilnije od onih koje se 

primjenjuju na društva na uređenim 

tržištima u mjeri u kojoj se osigurava 

objavljivanje ključnih informacija koje su 

potrebne ulagateljima. 

im cilj trebao biti osigurati 

proporcionalnost između veličine društva i 

njegovih potreba za financijskim 

sredstvima s jedne strane, te troška 

sastavljanja prospekta s druge strane. Kako 

bi se osiguralo da MSP-ovi mogu sastaviti 

prospekte bez stvaranja troškova koji su 

nerazmjerni njihovoj veličini te stoga i 

veličini njihova financiranja, prospekt 

MSP-a trebao bi biti fleksibilniji od onih 

koji se primjenjuju na društva na uređenim 

tržištima u mjeri u kojoj se osigurava 

objavljivanje ključnih informacija koje su 

potrebne ulagateljima. 

Or. en 

 

Amandman  200 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 44. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(44) Minimalne informacije koje su 

MSP-ovi obvezni objaviti u okviru 

posebnih obveza objavljivanja trebalo bi 

prilagoditi tako da su usmjerene na 

informacije koje su bitne i relevantne za 

društva te veličine i njihove ulagatelje te bi 

im cilj trebao biti osigurati 

proporcionalnost između veličine društva i 

njegovih potreba za financijskim 

sredstvima s jedne strane, te troška 

sastavljanja prospekta s druge strane. Kako 

bi se osiguralo da MSP-ovi mogu sastaviti 

prospekte bez stvaranja troškova koji su 

nerazmjerni njihovoj veličini te stoga i 

veličini njihova financiranja, posebne 

obveze objavljivanja za MSP-ove trebale bi 

biti fleksibilnije od onih koje se 

primjenjuju na društva na uređenim 

tržištima u mjeri u kojoj se osigurava 

objavljivanje ključnih informacija koje su 

(44) Minimalne informacije koje su 

MSP-ovi obvezni objaviti u okviru 

posebnih obveza objavljivanja trebalo bi 

prilagoditi tako da su usmjerene na 

informacije koje su bitne i relevantne za 

društva te veličine i njihove ulagatelje te bi 

im cilj trebao biti osigurati 

proporcionalnost između veličine društva i 

njegovih potreba za financijskim 

sredstvima s jedne strane, te troška 

sastavljanja prospekta s druge strane. Kako 

bi se osiguralo da MSP-ovi mogu sastaviti 

prospekte bez stvaranja troškova koji su 

nerazmjerni njihovoj veličini te stoga i 

veličini njihova financiranja, posebne 

obveze objavljivanja za MSP-ove trebale bi 

biti fleksibilnije od onih koje se 

primjenjuju na društva na uređenim 

tržištima u mjeri u kojoj se osigurava 

objavljivanje informacija koje su bitne 
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potrebne ulagateljima. ulagateljima. 

Or. en 

 

Amandman  201 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 44. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(44) Minimalne informacije koje su MSP-

ovi obvezni objaviti u okviru posebnih 

obveza objavljivanja trebalo bi prilagoditi 

tako da su usmjerene na informacije koje 

su bitne i relevantne za društva te veličine i 

njihove ulagatelje te bi im cilj trebao biti 

osigurati proporcionalnost između veličine 

društva i njegovih potreba za financijskim 

sredstvima s jedne strane, te troška 

sastavljanja prospekta s druge strane. Kako 

bi se osiguralo da MSP-ovi mogu sastaviti 

prospekte bez stvaranja troškova koji su 

nerazmjerni njihovoj veličini te stoga i 

veličini njihova financiranja, posebne 

obveze objavljivanja za MSP-ove trebale bi 

biti fleksibilnije od onih koje se 

primjenjuju na društva na uređenim 

tržištima u mjeri u kojoj se osigurava 

objavljivanje ključnih informacija koje su 

potrebne ulagateljima. 

(44) Minimalne informacije koje su MSP-

ovi obvezni objaviti u okviru posebnih 

obveza objavljivanja trebalo bi prilagoditi 

tako da su usmjerene na informacije koje 

su bitne i relevantne za društva te veličine i 

njihove ulagatelje te bi im cilj trebao biti 

osigurati proporcionalnost između veličine 

društva i njegovih potreba za financijskim 

sredstvima s jedne strane, te troška 

sastavljanja prospekta s druge strane. Kako 

bi se osiguralo da MSP-ovi mogu sastaviti 

prospekte bez stvaranja troškova koji su 

nerazmjerni njihovoj veličini te stoga i 

veličini njihova financiranja, posebne 

obveze objavljivanja za MSP-ove trebale bi 

biti fleksibilnije od onih koje se 

primjenjuju na društva na uređenim 

tržištima u mjeri u kojoj se osigurava 

objavljivanje informacija koje su bitne 

ulagateljima. 

Or. en 

 

Amandman  202 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 44. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(44) Minimalne informacije koje su 

MSP-ovi obvezni objaviti u okviru 

(44) Minimalne informacije koje su 

MSP-ovi i izdavatelji koji traže uvrštenje 
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posebnih obveza objavljivanja trebalo bi 

prilagoditi tako da su usmjerene na 

informacije koje su bitne i relevantne za 

društva te veličine i njihove ulagatelje te bi 

im cilj trebao biti osigurati 

proporcionalnost između veličine društva i 

njegovih potreba za financijskim 

sredstvima s jedne strane, te troška 

sastavljanja prospekta s druge strane. Kako 

bi se osiguralo da MSP-ovi mogu sastaviti 

prospekte bez stvaranja troškova koji su 

nerazmjerni njihovoj veličini te stoga i 

veličini njihova financiranja, posebne 

obveze objavljivanja za MSP-ove trebale bi 

biti fleksibilnije od onih koje se 

primjenjuju na društva na uređenim 

tržištima u mjeri u kojoj se osigurava 

objavljivanje ključnih informacija koje su 

potrebne ulagateljima. 

na rastuća tržišta MSP-ova obvezni 

objaviti u okviru posebnih obveza 

objavljivanja trebalo bi prilagoditi tako da 

su usmjerene na informacije koje su bitne i 

relevantne za društva te veličine i njihove 

ulagatelje te bi im cilj trebao biti osigurati 

proporcionalnost između veličine društva i 

njegovih potreba za financijskim 

sredstvima s jedne strane, te troška 

sastavljanja prospekta s druge strane. Kako 

bi se osiguralo da MSP-ovi i izdavatelji 

koji traže uvrštenje na rastuća tržišta 

MSP-ova mogu sastaviti prospekte bez 

stvaranja troškova koji su nerazmjerni 

njihovoj veličini te stoga i veličini njihova 

financiranja, razmjerne obveze 

objavljivanja za MSP-ove i za rastuća 

tržišta za MSP-ove trebale bi biti 

fleksibilnije od onih koje se primjenjuju na 

društva na uređenim tržištima u mjeri u 

kojoj se osigurava objavljivanje ključnih 

informacija koje su potrebne ulagateljima. 

Or. en 

 

Amandman  203 

Danuta Maria Hübner 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 45. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(45) Posebne obveze objavljivanja trebale 

bi biti na raspolaganju za ponude 

vrijednosnih papira MSP-ova javnosti 

čijim se vrijednosnim papirima trguje na 

multilateralnim trgovinskim platformama, 

uključujući i rastuća tržišta MSP-ova, s 

obzirom na to da ta mjesta trgovanja 

MSP-ovima mogu služiti kao ulaz na 

tržišta kapitala te se na njih primjenjuju 

propisi koji su manje strogi u pogledu 

objavljivanja od onih koji se primjenjuju 

na uređena tržišta. Osim toga, primjereno 

je proširiti definiciju MSP-ova na njihovu 

definiciju iz Direktive 2014/65/EU kako bi 

(45) Posebne obveze objavljivanja trebale 

bi biti na raspolaganju za ponude 

vrijednosnih papira MSP-ova javnosti. 

Primjereno je proširiti definiciju MSP-ova 

na njihovu definiciju iz Direktive 

2014/65/EU kako bi se osigurala 

usklađenost ove Uredbe i Direktive 

2014/65/EU. Kako bi se zajamčili jednaki 

uvjeti za različite vrste mjesta trgovanja, 

kao i kako bi to bilo dostupno najvećem 

mogućem broju MSP-ova, mogućnost 

traženja novih obveza treba ostaviti svim 

MSP-ovima koji nude vrijednosne papire, 

neovisno o mjestima trgovanja na kojima 
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se osigurala usklađenost ove Uredbe i 

Direktive 2014/65/EU. MSP-ovi čijim se 

vrijednosnim papirima ne trguje na nekom 

mjestu trgovanja trebali bi jednako tako 

ispunjavati obveze objavljivanja s obzirom 

na to da se i od njih može zahtijevati 

sastavljanje prospekta u slučaju ponude 

njihovih vrijednosnih papira javnosti, 

uključujući i preko platformi za skupno 

financiranje. Međutim, MSP-ovima koji su 

uvršteni na uređena tržišta ne bi se smjela 

odobriti primjena tih obveza jer bi 

ulagatelji na uređenim tržištima trebali 

biti sigurni da izdavatelji u čije 

vrijednosne papire ulažu podliježu jednom 

skupu propisa o objavljivanju. Stoga ne bi 

smio postojati dvostruki standard 

objavljivanja na uređenim tržištima 

ovisno o veličini izdavatelja. 

se podnose takve ponude. MSP-ovi čijim 

se vrijednosnim papirima ne trguje na 

nekom mjestu trgovanja trebali bi jednako 

tako ispunjavati obveze objavljivanja s 

obzirom na to da se i od njih može 

zahtijevati sastavljanje prospekta u slučaju 

ponude njihovih vrijednosnih papira 

javnosti, uključujući i preko platformi za 

skupno financiranje. 

Or. en 

 

Amandman  204 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 45. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(45) Posebne obveze objavljivanja trebale 

bi biti na raspolaganju za ponude 

vrijednosnih papira MSP-ova javnosti 

čijim se vrijednosnim papirima trguje na 

multilateralnim trgovinskim platformama, 

uključujući i rastuća tržišta MSP-ova, s 

obzirom na to da ta mjesta trgovanja MSP-

ovima mogu služiti kao ulaz na tržišta 

kapitala te se na njih primjenjuju propisi 

koji su manje strogi u pogledu 

objavljivanja od onih koji se primjenjuju 

na uređena tržišta. Osim toga, primjereno 

je proširiti definiciju MSP-ova na njihovu 

definiciju iz Direktive 2014/65/EU kako bi 

se osigurala usklađenost ove Uredbe i 

Direktive 2014/65/EU. MSP-ovi čijim se 

vrijednosnim papirima ne trguje na nekom 

(45) Razmjerne obveze objavljivanja 

trebale bi biti na raspolaganju za ponude 

vrijednosnih papira MSP-ova javnosti 

čijim se vrijednosnim papirima trguje na 

multilateralnim trgovinskim platformama, 

uključujući i rastuća tržišta MSP-ova, s 

obzirom na to da ta mjesta trgovanja MSP-

ovima mogu služiti kao ulaz na tržišta 

kapitala te se na njih primjenjuju propisi 

koji su manje strogi u pogledu 

objavljivanja od onih koji se primjenjuju 

na uređena tržišta. Rastuća tržišta 

MSP-ova osobito su obećavajući 

instrument za omogućivanje prikupljanja 

kapitala manjim rastućim društvima. 

Međutim, uspješnost tih budućih 

prilagođenih mjesta trgovanja ovisi i o 
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mjestu trgovanja trebali bi jednako tako 

ispunjavati obveze objavljivanja s obzirom 

na to da se i od njih može zahtijevati 

sastavljanje prospekta u slučaju ponude 

njihovih vrijednosnih papira javnosti, 

uključujući i preko platformi za skupno 

financiranje. Međutim, MSP-ovima koji su 

uvršteni na uređena tržišta ne bi se smjela 

odobriti primjena tih obveza jer bi 

ulagatelji na uređenim tržištima trebali biti 

sigurni da izdavatelji u čije vrijednosne 

papire ulažu podliježu jednom skupu 

propisa o objavljivanju. Stoga ne bi smio 

postojati dvostruki standard objavljivanja 

na uređenim tržištima ovisno o veličini 

izdavatelja. 

njihovoj privlačnosti društvima određene 

veličine. Nadalje, s obzirom na to da 

operateri rastućih tržišta MSP-ova prema 

Direktivi 2014/65/EU trebaju utvrditi i 

primjenjivati pravila kojima se jamči 

odgovarajuće stalno objavljivanje 

izdavatelja, na sve izdavatelje na tim 

rastućim tržištima MSP-ova primjenjivat 

će se norme visoke kakvoće objavljivanja. 

Stoga je prikladno produžiti razmjerne 

obveze objavljivanja na sve izdavatelje 

koji traže uvrštenje na rastuća tržišta 

MSP-ova. Osim toga, primjereno je 

proširiti definiciju MSP-ova na njihovu 

definiciju iz Direktive 2014/65/EU kako bi 

se osigurala usklađenost ove Uredbe i 

Direktive 2014/65/EU. MSP-ovi čijim se 

vrijednosnim papirima ne trguje na nekom 

mjestu trgovanja trebali bi jednako tako 

ispunjavati obveze objavljivanja s obzirom 

na to da se i od njih može zahtijevati 

sastavljanje prospekta u slučaju ponude 

njihovih vrijednosnih papira javnosti, 

uključujući i preko platformi za skupno 

financiranje. Međutim, MSP-ovima koji su 

uvršteni na uređena tržišta ne bi se smjela 

odobriti primjena tih obveza jer bi 

ulagatelji na uređenim tržištima trebali biti 

sigurni da izdavatelji u čije vrijednosne 

papire ulažu podliježu jednom skupu 

propisa o objavljivanju. Stoga ne bi smio 

postojati dvostruki standard objavljivanja 

na uređenim tržištima ovisno o veličini 

izdavatelja. 

Or. en 

 

Amandman  205 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 45. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(45) Posebne obveze objavljivanja trebale 

bi biti na raspolaganju za ponude 

(45) Prospekt MSP-a trebao bi biti na 

raspolaganju za ponude vrijednosnih papira 
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vrijednosnih papira MSP-ova javnosti 

čijim se vrijednosnim papirima trguje na 

multilateralnim trgovinskim platformama, 

uključujući i rastuća tržišta MSP-ova, s 

obzirom na to da ta mjesta trgovanja MSP-

ovima mogu služiti kao ulaz na tržišta 

kapitala te se na njih primjenjuju propisi 

koji su manje strogi u pogledu 

objavljivanja od onih koji se primjenjuju 

na uređena tržišta. Osim toga, primjereno 

je proširiti definiciju MSP-ova na njihovu 

definiciju iz Direktive 2014/65/EU kako bi 

se osigurala usklađenost ove Uredbe i 

Direktive 2014/65/EU. MSP-ovi čijim se 

vrijednosnim papirima ne trguje na nekom 

mjestu trgovanja trebali bi jednako tako 

ispunjavati obveze objavljivanja s obzirom 

na to da se i od njih može zahtijevati 

sastavljanje prospekta u slučaju ponude 

njihovih vrijednosnih papira javnosti, 

uključujući i preko platformi za skupno 

financiranje. Međutim, MSP-ovima koji su 

uvršteni na uređena tržišta ne bi se smjela 

odobriti primjena tih obveza jer bi 

ulagatelji na uređenim tržištima trebali biti 

sigurni da izdavatelji u čije vrijednosne 

papire ulažu podliježu jednom skupu 

propisa o objavljivanju. Stoga ne bi smio 

postojati dvostruki standard objavljivanja 

na uređenim tržištima ovisno o veličini 

izdavatelja. 

MSP-ova javnosti čijim se vrijednosnim 

papirima trguje na multilateralnim 

trgovinskim platformama, uključujući i 

rastuća tržišta MSP-ova, s obzirom na to da 

ta mjesta trgovanja MSP-ovima mogu 

služiti kao ulaz na tržišta kapitala te se na 

njih primjenjuju propisi koji su manje 

strogi u pogledu objavljivanja od onih koji 

se primjenjuju na uređena tržišta. Osim 

toga, primjereno je proširiti definiciju 

MSP-ova na njihovu definiciju iz Direktive 

2014/65/EU kako bi se osigurala 

usklađenost ove Uredbe i Direktive 

2014/65/EU. MSP-ovi čijim se 

vrijednosnim papirima ne trguje na nekom 

mjestu trgovanja trebali bi jednako tako 

ispunjavati obveze objavljivanja s obzirom 

na to da se i od njih može zahtijevati 

sastavljanje prospekta u slučaju ponude 

njihovih vrijednosnih papira javnosti, 

uključujući i preko platformi za skupno 

financiranje. Međutim, MSP-ovima koji su 

uvršteni na uređena tržišta ne bi se smjela 

odobriti primjena tih obveza jer bi 

ulagatelji na uređenim tržištima trebali biti 

sigurni da izdavatelji u čije vrijednosne 

papire ulažu podliježu jednom skupu 

propisa o objavljivanju. Stoga ne bi smio 

postojati dvostruki standard objavljivanja 

na uređenim tržištima ovisno o veličini 

izdavatelja. 

Or. en 

 

Amandman  206 

Beatrix von Storch 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 47. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(47) Povoljnim tretmanima koji su 

dodijeljeni izdanjima nevlasničkih 

vrijednosnih papira čija je pojedinačna 

nominalna vrijednost veća od 100 000 

EUR može se narušiti struktura tržišta 

Briše se. 
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dužničkih vrijednosnih papira, stvoriti 

prepreke ispravnoj diversifikaciji portfelja 

i razvoju elektroničkih trgovinskih 

platformi, narušavajući time likvidnost 

sekundarnog tržišta, te se malim 

ulagateljima može smanjiti mogućnost 

izbora ulaganja tako da im se uskrati 

mogućnost stjecanja korporativnih 

obveznica s investicijskim rejtingom. 

Stoga je primjereno ukloniti izuzeće za 

prospekt za ponude nevlasničkih 

vrijednosnih papira čija pojedinačna 

nominalna vrijednost iznosi najmanje 100 

000 EUR te niži standard objavljivanja 

dodijeljen prospektima koji se odnose na 

nevlasničke vrijednosne papire, a koji je 

prvi put naveden u Direktivi 2003/71/EZ. 

Točnije, primjereno je ujediniti zahtjeve 

za minimalne informacije za prospekte za 

nevlasničke vrijednosne papire te na taj 

način zamijeniti dvostruki standard 

objavljivanja između izdanja koja su 

usmjerena samo na kvalificirane 

ulagatelje i izdanja koja su usmjerena na 

nekvalificirane ulagatelje. 

Or. en 

 

Amandman  207 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 47. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(47) Povoljnim tretmanima koji su 

dodijeljeni izdanjima nevlasničkih 

vrijednosnih papira čija je pojedinačna 

nominalna vrijednost veća od 100 000 

EUR može se narušiti struktura tržišta 

dužničkih vrijednosnih papira, stvoriti 

prepreke ispravnoj diversifikaciji portfelja 

i razvoju elektroničkih trgovinskih 

platformi, narušavajući time likvidnost 

sekundarnog tržišta, te se malim 

ulagateljima može smanjiti mogućnost 

Briše se. 
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izbora ulaganja tako da im se uskrati 

mogućnost stjecanja korporativnih 

obveznica s investicijskim rejtingom. 

Stoga je primjereno ukloniti izuzeće za 

prospekt za ponude nevlasničkih 

vrijednosnih papira čija pojedinačna 

nominalna vrijednost iznosi najmanje 100 

000 EUR te niži standard objavljivanja 

dodijeljen prospektima koji se odnose na 

nevlasničke vrijednosne papire, a koji je 

prvi put naveden u Direktivi 2003/71/EZ. 

Točnije, primjereno je ujediniti zahtjeve 

za minimalne informacije za prospekte za 

nevlasničke vrijednosne papire te na taj 

način zamijeniti dvostruki standard 

objavljivanja između izdanja koja su 

usmjerena samo na kvalificirane 

ulagatelje i izdanja koja su usmjerena na 

nekvalificirane ulagatelje. 

Or. en 

 

Amandman  208 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 47. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(47) Povoljnim tretmanima koji su 

dodijeljeni izdanjima nevlasničkih 

vrijednosnih papira čija je pojedinačna 

nominalna vrijednost veća od 100 000 

EUR može se narušiti struktura tržišta 

dužničkih vrijednosnih papira, stvoriti 

prepreke ispravnoj diversifikaciji portfelja i 

razvoju elektroničkih trgovinskih 

platformi, narušavajući time likvidnost 

sekundarnog tržišta, te se malim 

ulagateljima može smanjiti mogućnost 

izbora ulaganja tako da im se uskrati 

mogućnost stjecanja korporativnih 

obveznica s investicijskim rejtingom. Stoga 

je primjereno ukloniti izuzeće za prospekt 

za ponude nevlasničkih vrijednosnih papira 

čija pojedinačna nominalna vrijednost 

(47) Povoljnim tretmanima koji su 

dodijeljeni izdanjima nevlasničkih 

vrijednosnih papira čija je pojedinačna 

nominalna vrijednost veća od 100 000 

EUR može se narušiti struktura tržišta 

dužničkih vrijednosnih papira, stvoriti 

prepreke ispravnoj diversifikaciji portfelja i 

razvoju elektroničkih trgovinskih 

platformi, narušavajući time likvidnost 

sekundarnog tržišta, te se malim 

ulagateljima može smanjiti mogućnost 

izbora ulaganja tako da im se uskrati 

mogućnost stjecanja korporativnih 

obveznica s investicijskim rejtingom. Osim 

toga, stroga pravila o minimalnom iznosu 

namire koja su neki izdavatelji iz Unije 

nametnuli središnjim depozitorijima 
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iznosi najmanje 100 000 EUR te niži 

standard objavljivanja dodijeljen 

prospektima koji se odnose na nevlasničke 

vrijednosne papire, a koji je prvi put 

naveden u Direktivi 2003/71/EZ. Točnije, 

primjereno je ujediniti zahtjeve za 

minimalne informacije za prospekte za 

nevlasničke vrijednosne papire te na taj 

način zamijeniti dvostruki standard 

objavljivanja između izdanja koja su 

usmjerena samo na kvalificirane ulagatelje 

i izdanja koja su usmjerena na 

nekvalificirane ulagatelje. 

vrijednosnih papira uzrokuju operativne 

neučinkovitosti i rizike za infrastrukture 

financijskih tržišta i njihove sudionike u 

odnosu na usluge nakon trgovanja. Stoga 

je primjereno ukloniti izuzeće za prospekt 

za ponude nevlasničkih vrijednosnih papira 

čija pojedinačna nominalna vrijednost 

iznosi najmanje 100 000 EUR te niži 

standard objavljivanja dodijeljen 

prospektima koji se odnose na nevlasničke 

vrijednosne papire, a koji je prvi put 

naveden u Direktivi 2003/71/EZ. Točnije, 

primjereno je ujediniti zahtjeve za 

minimalne informacije za prospekte za 

nevlasničke vrijednosne papire te na taj 

način zamijeniti dvostruki standard 

objavljivanja između izdanja koja su 

usmjerena samo na kvalificirane ulagatelje 

i izdanja koja su usmjerena na 

nekvalificirane ulagatelje. 

Or. en 

Obrazloženje 

Prijedlog ESB-a. S obzirom na ESB-ovu ulogu u sustavu Target2Securities ova predložena 

izmjena čini se opravdanom. 

 

Amandman  209 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 48. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(48) Primarna je svrha uključivanja 

čimbenika rizika u prospekt osigurati da 

ulagatelji izvrše utemeljenu procjenu tih 

rizika te donesu odluke o ulaganjima 

imajući sve činjenice na raspolaganju. 

Čimbenike rizika stoga bi trebalo ograničiti 

na rizike koji su značajni i specifični za 

izdavatelja i njegove vrijednosne papire te 

koji su potkrijepljeni sadržajem prospekta. 

Prospekt ne bi trebao sadržavati čimbenike 

(48) Primarna je svrha uključivanja 

čimbenika rizika u prospekt osigurati da 

ulagatelji izvrše utemeljenu procjenu tih 

rizika te donesu odluke o ulaganjima 

imajući sve činjenice na raspolaganju. 

Čimbenike rizika stoga bi trebalo ograničiti 

na rizike koji su značajni i specifični za 

izdavatelja i njegove vrijednosne papire te 

koji su potkrijepljeni sadržajem prospekta. 

Prospekt ne bi trebao sadržavati čimbenike 
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rizika koji su generički i služe samo kao 

oslobođenja od odgovornosti jer bi se 

njima mogli sakriti specifičniji čimbenici 

rizika kojih bi ulagatelji trebali biti svjesni 

te tako onemogućiti predstavljanje 

informacija u prospektu u sažetom i 

razumljivom obliku u kojem ih je moguće 

jednostavno analizirati. Kako bi se 

ulagateljima pomoglo pri utvrđivanju 

najvažnijih rizika, od izdavatelja bi 

trebalo zahtijevati grupiranje specifičnih 

čimbenika rizika te njihovu raspodjelu u 

kategorije prema značajnosti. U sažetak bi 

trebalo uključiti ograničeni broj 

čimbenika rizika koje je izdavatelj 

odabrao iz kategorije najvišeg stupnja 

značajnosti. 

rizika koji su generički i služe samo kao 

oslobođenja od odgovornosti jer bi se 

njima mogli sakriti specifičniji čimbenici 

rizika kojih bi ulagatelji trebali biti svjesni 

te tako onemogućiti predstavljanje 

informacija u prospektu u sažetom i 

razumljivom obliku u kojem ih je moguće 

jednostavno analizirati. Nacionalna 

nadležna tijela trebaju poticati izdavatelje 

da uključuju samo bitne čimbenike rizika 

i čimbenike rizika koji se odnose na 

konkretne izdavatelje ili vrijednosne 

papire. 

Or. en 

 

Amandman  210 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 48. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(48) Primarna je svrha uključivanja 

čimbenika rizika u prospekt osigurati da 

ulagatelji izvrše utemeljenu procjenu tih 

rizika te donesu odluke o ulaganjima 

imajući sve činjenice na raspolaganju. 

Čimbenike rizika stoga bi trebalo ograničiti 

na rizike koji su značajni i specifični za 

izdavatelja i njegove vrijednosne papire te 

koji su potkrijepljeni sadržajem prospekta. 

Prospekt ne bi trebao sadržavati čimbenike 

rizika koji su generički i služe samo kao 

oslobođenja od odgovornosti jer bi se 

njima mogli sakriti specifičniji čimbenici 

rizika kojih bi ulagatelji trebali biti svjesni 

te tako onemogućiti predstavljanje 

informacija u prospektu u sažetom i 

razumljivom obliku u kojem ih je moguće 

jednostavno analizirati. Kako bi se 

ulagateljima pomoglo pri utvrđivanju 

(48) Primarna je svrha uključivanja 

čimbenika rizika u prospekt osigurati da 

ulagatelji izvrše utemeljenu procjenu tih 

rizika te donesu odluke o ulaganjima 

imajući sve činjenice na raspolaganju. 

Čimbenike rizika stoga bi trebalo ograničiti 

na rizike koji su značajni i specifični za 

operativni rizik i rizik ulaganja s kojim se 

suočava izdavatelj i njegovi vrijednosni 

papiri te koji su potkrijepljeni sadržajem 

prospekta. Prospekt ne bi trebao sadržavati 

čimbenike rizika koji su generički i služe 

samo kao oslobođenja od odgovornosti jer 

bi se njima mogli sakriti specifičniji 

čimbenici rizika kojih bi ulagatelji trebali 

biti svjesni te tako onemogućiti 

predstavljanje informacija u prospektu u 

sažetom i razumljivom obliku u kojem ih je 
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najvažnijih rizika, od izdavatelja bi 

trebalo zahtijevati grupiranje specifičnih 

čimbenika rizika te njihovu raspodjelu u 

kategorije prema značajnosti. U sažetak bi 

trebalo uključiti ograničeni broj 

čimbenika rizika koje je izdavatelj 

odabrao iz kategorije najvišeg stupnja 

značajnosti. 

moguće jednostavno analizirati. 

Or. en 

 

Amandman  211 

Markus Ferber 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 48. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(48) Primarna je svrha uključivanja 

čimbenika rizika u prospekt osigurati da 

ulagatelji izvrše utemeljenu procjenu tih 

rizika te donesu odluke o ulaganjima 

imajući sve činjenice na raspolaganju. 

Čimbenike rizika stoga bi trebalo ograničiti 

na rizike koji su značajni i specifični za 

izdavatelja i njegove vrijednosne papire te 

koji su potkrijepljeni sadržajem prospekta. 

Prospekt ne bi trebao sadržavati čimbenike 

rizika koji su generički i služe samo kao 

oslobođenja od odgovornosti jer bi se 

njima mogli sakriti specifičniji čimbenici 

rizika kojih bi ulagatelji trebali biti svjesni 

te tako onemogućiti predstavljanje 

informacija u prospektu u sažetom i 

razumljivom obliku u kojem ih je moguće 

jednostavno analizirati. Kako bi se 

ulagateljima pomoglo pri utvrđivanju 

najvažnijih rizika, od izdavatelja bi 

trebalo zahtijevati grupiranje specifičnih 

čimbenika rizika te njihovu raspodjelu u 

kategorije prema značajnosti. U sažetak bi 

trebalo uključiti ograničeni broj 

čimbenika rizika koje je izdavatelj 

odabrao iz kategorije najvišeg stupnja 

značajnosti. 

(48) Primarna je svrha uključivanja 

čimbenika rizika u prospekt osigurati da 

ulagatelji izvrše utemeljenu procjenu tih 

rizika te donesu odluke o ulaganjima 

imajući sve činjenice na raspolaganju. 

Čimbenike rizika stoga bi trebalo ograničiti 

na rizike koji su značajni i specifični za 

izdavatelja i njegove vrijednosne papire te 

koji su potkrijepljeni sadržajem prospekta. 

Prospekt ne bi trebao sadržavati čimbenike 

rizika koji su generički i služe samo kao 

oslobođenja od odgovornosti jer bi se 

njima mogli sakriti specifičniji čimbenici 

rizika kojih bi ulagatelji trebali biti svjesni 

te tako onemogućiti predstavljanje 

informacija u prospektu u sažetom i 

razumljivom obliku u kojem ih je moguće 

jednostavno analizirati. 
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Or. de 

Obrazloženje 

Pravno sigurna klasifikacija i kategorizacija rizika u trenutku izdavanja prospekta izrazito je 

teško. Podjela rizika na tri kategorije može, osim toga, dovesti ulagača u zabludu. 

 

Amandman  212 

Ernest Urtasun 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 48. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(48) Primarna je svrha uključivanja 

čimbenika rizika u prospekt osigurati da 

ulagatelji izvrše utemeljenu procjenu tih 

rizika te donesu odluke o ulaganjima 

imajući sve činjenice na raspolaganju. 

Čimbenike rizika stoga bi trebalo ograničiti 

na rizike koji su značajni i specifični za 

izdavatelja i njegove vrijednosne papire te 

koji su potkrijepljeni sadržajem prospekta. 

Prospekt ne bi trebao sadržavati čimbenike 

rizika koji su generički i služe samo kao 

oslobođenja od odgovornosti jer bi se 

njima mogli sakriti specifičniji čimbenici 

rizika kojih bi ulagatelji trebali biti svjesni 

te tako onemogućiti predstavljanje 

informacija u prospektu u sažetom i 

razumljivom obliku u kojem ih je moguće 

jednostavno analizirati. Kako bi se 

ulagateljima pomoglo pri utvrđivanju 

najvažnijih rizika, od izdavatelja bi trebalo 

zahtijevati grupiranje specifičnih 

čimbenika rizika te njihovu raspodjelu u 

kategorije prema značajnosti. U sažetak bi 

trebalo uključiti ograničeni broj čimbenika 

rizika koje je izdavatelj odabrao iz 

kategorije najvišeg stupnja značajnosti. 

(48) Primarna je svrha uključivanja 

čimbenika rizika u prospekt osigurati da 

ulagatelji izvrše utemeljenu procjenu tih 

rizika te donesu odluke o ulaganjima 

imajući sve činjenice na raspolaganju. 

Čimbenike rizika stoga bi trebalo ograničiti 

na rizike koji su značajni i specifični za 

izdavatelja i njegove vrijednosne papire te 

koji su potkrijepljeni sadržajem prospekta. 

Prospekt ne bi trebao sadržavati čimbenike 

rizika koji su generički i služe samo kao 

oslobođenja od odgovornosti jer bi se 

njima mogli sakriti specifičniji čimbenici 

rizika kojih bi ulagatelji trebali biti svjesni 

te tako onemogućiti predstavljanje 

informacija u prospektu u sažetom i 

razumljivom obliku u kojem ih je moguće 

jednostavno analizirati. Kako bi se 

ulagateljima pomoglo pri utvrđivanju 

najvažnijih rizika, od izdavatelja bi trebalo 

zahtijevati grupiranje specifičnih 

čimbenika rizika te njihovu raspodjelu u 

kategorije prema značajnosti. U sažetak bi 

trebalo uključiti ograničeni broj čimbenika 

rizika koje je izdavatelj odabrao iz 

kategorije najvišeg stupnja značajnosti. Bez 

obzira na prethodno navedeno, sve 

čimbenike rizika od najveće važnosti treba 

uključiti u sažetak te se stoga ne može 

primjenjivati proizvoljna gornja granica.  
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Or. en 

 

Amandman  213 

Philippe De Backer 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 51. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(51) Dopuštanjem izdavateljima da 

upućuju na dokumente koji sadržavaju 

informacije koje je u prospektu potrebno 

objaviti, pod uvjetom da su dokumenti na 

koje se upućuje prethodno bili objavljeni u 

elektroničkom obliku, trebao bi se olakšati 

postupak sastavljanja prospekta i 

omogućiti niže troškove izdavateljima bez 

ugrožavanja zaštite ulagatelja. Međutim, to 

pojednostavnjivanje i smanjivanje troškova 

sastavljanja prospekta ne bi se trebalo 

postići na štetu drugih interesa koje je 

prospektom potrebno štititi, uključujući 

dostupnost informacija. Jezik koji se 

upotrebljava za informacije na koje se 

upućuje trebao bi biti u skladu s propisima 

o jeziku koji se primjenjuje na prospekte. 

Informacije uključene upućivanjem mogu 

upućivati na povijesne podatke, međutim 

ako te informacije više nisu relevantne 

zbog značajnih promjena, to bi trebalo 

jasno navesti u prospektu te bi trebalo 

osigurati i ažurirane informacije. 

(51) Dopuštanjem izdavateljima da 

upućuju na dokumente koji sadržavaju 

informacije koje je u prospektu ili 

osnovnom prospektu potrebno objaviti, 

pod uvjetom da su dokumenti na koje se 

upućuje prethodno bili objavljeni u 

elektroničkom obliku, trebao bi se olakšati 

postupak sastavljanja prospekta i 

omogućiti niže troškove izdavateljima bez 

ugrožavanja zaštite ulagatelja. Međutim, to 

pojednostavnjivanje i smanjivanje troškova 

sastavljanja prospekta ne bi se trebalo 

postići na štetu drugih interesa koje je 

prospektom potrebno štititi, uključujući 

dostupnost informacija. Jezik koji se 

upotrebljava za informacije na koje se 

upućuje trebao bi biti u skladu s propisima 

o jeziku koji se primjenjuje na prospekte. 

Informacije uključene upućivanjem mogu 

upućivati na povijesne podatke, međutim 

ako te informacije više nisu relevantne 

zbog značajnih promjena, to bi trebalo 

jasno navesti u prospektu te bi trebalo 

osigurati i ažurirane informacije. Osim 

toga, česti izdavatelji trebali bi imati 

mogućnost korištenjem dinamičnog 

upućivanja u prospektu uključiti sve 

promjene univerzalnog registracijskog 

dokumenta. Tim dinamičnim 

upućivanjem osiguralo bi se da se čitatelja 

uvijek upućuje na najnoviju inačicu 

univerzalnog registracijskog dokumenta, 

bez potrebe za dopunama. Uporaba 

dinamičnog upućivanja umjesto dopune 

ne smije utjecati na pravo ulagatelja na 

povlačenje. 
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Or. en 

Obrazloženje 

Zamjena 17. amandmana u nacrtu izvješća. Dodavanje posljednje rečenice „Uporaba 

dinamičnog upućivanja umjesto dopune ne smije utjecati na pravo ulagatelja na 

povlačenje.”. 

 

Amandman  214 

Philippe De Backer 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 52. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(52) Sve propisane informacije utvrđene 

člankom 2. stavkom 1. točkom (k) 

Direktive 2004/109/EZ trebale bi 

ispunjavati kriterij upućivanja u prospektu. 

Izdavatelji čijim se vrijednosnim papirima 

trguje na multilateralnoj trgovinskoj 

platformi te izdavatelji koji su izuzeti od 

objavljivanja godišnjih i polugodišnjih 

financijskih izvješća u skladu s člankom 8. 

stavkom 1. točkom (b) Direktive 

2004/109/EZ isto bi tako trebali moći 

upućivati u prospektu na sve ili na dijelove 

svojih godišnjih financijskih informacija i 

financijskih informacija za razdoblja 

tijekom godine, revizorskih izvješća, 

financijskih izvještaja, izvješća 

rukovodstva ili izvješća o korporativnom 

upravljanju ako su objavljeni u 

elektroničkom obliku. 

(52) Sve propisane informacije trebale bi 

ispunjavati kriterij upućivanja u prospektu. 

Izdavatelji čijim se vrijednosnim papirima 

trguje na multilateralnoj trgovinskoj 

platformi te izdavatelji koji su izuzeti od 

objavljivanja godišnjih i polugodišnjih 

financijskih izvješća u skladu s člankom 8. 

stavkom 1. točkom (b) Direktive 

2004/109/EZ isto bi tako trebali moći 

upućivati u prospektu na sve ili na dijelove 

svojih godišnjih financijskih informacija i 

financijskih informacija za razdoblja 

tijekom godine, revizorskih izvješća, 

financijskih izvještaja, izvješća 

rukovodstva ili izvješća o korporativnom 

upravljanju ako su objavljeni u 

elektroničkom obliku. 

Or. en 

Obrazloženje 

Tehnička izmjena povezana s amandmanom o definiciji „propisane informacije”. 

 

Amandman  215 

Neena Gill 
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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 53. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(53) Svi izdavatelji nemaju pristup 

odgovarajućim informacijama i 

smjernicama o postupku provjere i 

odobravanja te o koracima koje je potrebno 

poduzeti radi odobrenja prospekta jer u 

različitim državama članicama nadležna 

tijela imaju drukčije pristupe. Ovom 

Uredbom trebale bi se ukloniti te razlike 

usklađivanjem propisa koji se primjenjuju 

na postupak provjere i odobravanja kako bi 

se osiguralo da sva nadležna tijela 

primjenjuju usklađeni pristup kad 

provjeravaju potpunost, dosljednost i 

sveobuhvatnost informacija sadržanih u 

prospektu. Smjernice o zahtijevanju 

odobrenja za prospekt trebale bi biti javno 

dostupne na web-mjestima nadležnih tijela. 

ESMA bi trebala imati ključnu ulogu u 

poticanju konvergencije nadzora u tom 

području primjenjujući svoje ovlasti u 

skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010 

Europskog parlamenta i Vijeća13. Točnije, 

ESMA bi trebala provoditi stručna 

preispitivanja kojima bi se obuhvatile 

aktivnosti nadležnih tijela u skladu s ovom 

Uredbom u okviru odgovarajućeg 

vremenskog okvira prije revizije ove 

Uredbe te u skladu s Uredbom (EU) br. 

1095/2010. 

(53) Svi izdavatelji nemaju pristup 

odgovarajućim informacijama i 

smjernicama o postupku provjere i 

odobravanja te o koracima koje je potrebno 

poduzeti radi odobrenja prospekta jer u 

različitim državama članicama nadležna 

tijela imaju drukčije pristupe. Ovom 

Uredbom trebale bi se ukloniti te razlike 

usklađivanjem propisa koji se primjenjuju 

na postupak provjere i odobravanja te 

usklađivanjem postupka odobravanja 

nacionalnih nadležnih tijela kako bi se 

osiguralo da sva nadležna tijela primjenjuju 

usklađeni pristup kad provjeravaju 

potpunost, dosljednost i sveobuhvatnost 

informacija sadržanih u prospektu. 

Smjernice o zahtijevanju odobrenja za 

prospekt trebale bi biti javno dostupne na 

web-mjestima nadležnih tijela. ESMA bi 

trebala imati ključnu ulogu u poticanju 

konvergencije nadzora u tom području 

primjenjujući svoje ovlasti u skladu s 

Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog 

parlamenta i Vijeća13. Točnije, ESMA bi 

trebala provoditi stručna preispitivanja 

kojima bi se obuhvatile aktivnosti 

nadležnih tijela u skladu s ovom Uredbom 

u okviru odgovarajućeg vremenskog okvira 

prije revizije ove Uredbe te u skladu s 

Uredbom (EU) br. 1095/2010. 

__________________ __________________ 

13 Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. 

o osnivanju Europskog nadzornog tijela 

(Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne 

papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke 

br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage 

Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 

15.12.2010., str. 84.). 

13 Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. 

o osnivanju Europskog nadzornog tijela 

(Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne 

papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke 

br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage 

Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 

15.12.2010., str. 84.). 

Or. en 
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Amandman  216 

Philippe De Backer 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 53.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (53a.) ESMA zajedno s nacionalnim 

nadležnim tijelima u kontekstu unije 

tržišta kapitala treba izvršiti procjenu 

oblika, financiranja i rada središnjeg 

sustava za upravljanje. 

Or. en 

 

Amandman  217 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 54. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(54) Kako bi se olakšao pristup tržištima 

država članica, važno je objaviti naknade 

koje nadležna tijela naplaćuju za 

odobravanje i dostavljanje prospekata i 

njihovih povezanih dokumenta. 

(54) Kako bi se olakšao pristup tržištima 

država članica, važno je objaviti naknade 

koje nadležna tijela naplaćuju za 

odobravanje i dostavljanje prospekata i 

njihovih povezanih dokumenta. Pristojbe 

za izdavatelje u trećoj zemlji trebaju 

odražavati dodatno opterećenje koje takvi 

subjekti stvaraju za nacionalno nadležno 

tijelo države članice u kojoj su vrijednosni 

papiri izdani. 

Or. en 

 

Amandman  218 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 55. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(55) S obzirom na to da se na internetu 

osigurava jednostavan pristup 

informacijama te kako bi se osigurala veća 

dostupnost ulagateljima, odobreni prospekt 

trebalo bi uvijek objaviti u elektroničkom 

obliku. Prospekt bi trebalo objaviti u 

posebnom dijelu web-mjesta izdavatelja, 

ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za 

trgovanje ili, ako je primjenjivo, na web-

mjestu financijskih posrednika koji 

provode poslove plasmana ili prodaje 

vrijednosnih papira uključujući i platne 

agente, na web-mjestu uređenog tržišta na 

kojem se traži uvrštenje za trgovanje ili na 

web-mjestu operatera multilateralne 

trgovinske platforme te bi ga nadležno 

tijelo trebalo poslati ESMA-i zajedno s 

relevantnim podatcima na temelju kojih ga 

se može klasificirati. ESMA bi trebala 

osigurati mehanizam centralizirane 

pohrane prospekata kojim bi se javnosti 

omogućio besplatan pristup uz 

odgovarajuće tražilice. Prospekti bi trebali 

biti javno dostupni najmanje 10 godina 

nakon njihove objave kako bi se osiguralo 

da je razdoblje njihove javne dostupnosti u 

skladu s razdobljem javne dostupnosti 

godišnjih i polugodišnjih financijskih 

izvještaja u skladu s Direktivom 

2004/109/EZ. Međutim, prospekt bi uvijek 

trebao biti dostupan ulagateljima u 

tiskanom obliku, besplatno i na zahtjev. 

(55) S obzirom na to da se na internetu 

osigurava jednostavan pristup 

informacijama te kako bi se osigurala veća 

dostupnost ulagateljima, odobreni prospekt 

trebalo bi uvijek objaviti u elektroničkom 

obliku. Prospekt bi trebalo objaviti u 

posebnom dijelu web-mjesta izdavatelja, 

ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za 

trgovanje ili, ako je primjenjivo, na web-

mjestu financijskih posrednika koji 

provode poslove plasmana ili prodaje 

vrijednosnih papira uključujući i platne 

agente, na web-mjestu uređenog tržišta na 

kojem se traži uvrštenje za trgovanje ili na 

web-mjestu operatera multilateralne 

trgovinske platforme te bi ga nadležno 

tijelo trebalo poslati ESMA-i zajedno s 

relevantnim podatcima na temelju kojih ga 

se može klasificirati. ESMA bi trebala 

osigurati mehanizam centralizirane 

pohrane elektroničkih prospekata kojim bi 

se javnosti omogućio besplatan pristup uz 

odgovarajuće tražilice. Prospekti bi trebali 

biti javno dostupni najmanje 10 godina 

nakon njihove objave kako bi se osiguralo 

da je razdoblje njihove javne dostupnosti u 

skladu s razdobljem javne dostupnosti 

godišnjih i polugodišnjih financijskih 

izvještaja u skladu s Direktivom 

2004/109/EZ. 

Or. en 

 

Amandman  219 

Danuta Maria Hübner 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 55. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(55) S obzirom na to da se na internetu (55) S obzirom na to da se na internetu 
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osigurava jednostavan pristup 

informacijama te kako bi se osigurala veća 

dostupnost ulagateljima, odobreni prospekt 

trebalo bi uvijek objaviti u elektroničkom 

obliku. Prospekt bi trebalo objaviti u 

posebnom dijelu web-mjesta izdavatelja, 

ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za 

trgovanje ili, ako je primjenjivo, na web-

mjestu financijskih posrednika koji 

provode poslove plasmana ili prodaje 

vrijednosnih papira uključujući i platne 

agente, na web-mjestu uređenog tržišta na 

kojem se traži uvrštenje za trgovanje ili na 

web-mjestu operatera multilateralne 

trgovinske platforme te bi ga nadležno 

tijelo trebalo poslati ESMA-i zajedno s 

relevantnim podatcima na temelju kojih ga 

se može klasificirati. ESMA bi trebala 

osigurati mehanizam centralizirane 

pohrane prospekata kojim bi se javnosti 

omogućio besplatan pristup uz 

odgovarajuće tražilice. Prospekti bi trebali 

biti javno dostupni najmanje 10 godina 

nakon njihove objave kako bi se osiguralo 

da je razdoblje njihove javne dostupnosti u 

skladu s razdobljem javne dostupnosti 

godišnjih i polugodišnjih financijskih 

izvještaja u skladu s Direktivom 

2004/109/EZ. Međutim, prospekt bi uvijek 

trebao biti dostupan ulagateljima u 

tiskanom obliku, besplatno i na zahtjev. 

osigurava jednostavan pristup 

informacijama te kako bi se osigurala veća 

dostupnost ulagateljima, odobreni prospekt 

trebalo bi uvijek objaviti u elektroničkom 

obliku. Prospekt bi trebalo objaviti u 

posebnom dijelu web-mjesta izdavatelja, 

ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za 

trgovanje ili, ako je primjenjivo, na web-

mjestu financijskih posrednika koji 

provode poslove plasmana ili prodaje 

vrijednosnih papira uključujući i platne 

agente, na web-mjestu uređenog tržišta na 

kojem se traži uvrštenje za trgovanje ili na 

web-mjestu operatera multilateralne 

trgovinske platforme te bi ga nadležno 

tijelo trebalo poslati ESMA-i zajedno s 

relevantnim podatcima na temelju kojih ga 

se može klasificirati. ESMA bi trebala 

osigurati mehanizam centralizirane 

pohrane prospekata kojim bi se javnosti 

omogućio besplatan pristup uz 

odgovarajuće tražilice. Kako bi se 

zajamčilo da ulagatelji imaju pristup 

pouzdanim podacima koji se mogu 

pravodobno i učinkovito upotrebljavati i 

analizirati, ključne informacije za koje su 

utvrđeni međunarodni standardi, kao što 

su ISIN i LEI, trebaju biti u računalno 

čitljivom formatu, uključujući 

metapodatke. Prospekti bi trebali biti javno 

dostupni najmanje 10 godina nakon 

njihove objave kako bi se osiguralo da je 

razdoblje njihove javne dostupnosti u 

skladu s razdobljem javne dostupnosti 

godišnjih i polugodišnjih financijskih 

izvještaja u skladu s Direktivom 

2004/109/EZ. Međutim, prospekt bi uvijek 

trebao biti dostupan ulagateljima u 

tiskanom obliku, besplatno i na zahtjev. 

Or. en 

 

Amandman  220 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 56. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(56) Potrebno je i uskladiti oglašavanja 

kako se ne bi narušilo povjerenje javnosti i 

dovelo u pitanje pravilno funkcioniranje 

financijskih tržišta. Pravednost i točnost 

oglašavanja te njihova usklađenost sa 

sadržajem prospekta od najveće su važnosti 

za zaštitu ulagatelja, uključujući male 

ulagatelje, pa je nadzor tih oglašavanja 

sastavni dio uloge nadležnih tijela. 

(56) Potrebno je i uskladiti oglašavanja 

kako se ne bi narušilo povjerenje javnosti i 

dovelo u pitanje pravilno funkcioniranje 

financijskih tržišta. Pravednost i točnost 

oglašavanja te njihova usklađenost sa 

sadržajem prospekta od najveće su važnosti 

za zaštitu ulagatelja, uključujući male 

ulagatelje. Ne dovodeći u pitanje 

mehanizam putovnice iz ove Uredbe, 

nadzor tih oglašavanja sastavni je dio uloge 

nadležnog tijela države članice domaćina 

zbog njegova jezičnog znanja i boljeg 

poznavanja lokalnih korporativnih i 

potrošačkih zakona, kulture ulagatelja i 

razine financijskog obrazovanja. 

Or. en 

 

Amandman  221 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 56. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(56) Potrebno je i uskladiti oglašavanja 

kako se ne bi narušilo povjerenje javnosti i 

dovelo u pitanje pravilno funkcioniranje 

financijskih tržišta. Pravednost i točnost 

oglašavanja te njihova usklađenost sa 

sadržajem prospekta od najveće su važnosti 

za zaštitu ulagatelja, uključujući male 

ulagatelje, pa je nadzor tih oglašavanja 

sastavni dio uloge nadležnih tijela. 

(56) Potrebno je i uskladiti oglašavanja 

kako se ne bi narušilo povjerenje javnosti i 

dovelo u pitanje pravilno funkcioniranje 

financijskih tržišta. Pravednost i točnost 

oglašavanja te njihova usklađenost sa 

sadržajem prospekta od najveće su važnosti 

za zaštitu ulagatelja, uključujući male 

ulagatelje. S obzirom na njihovu blizinu, 

bolje znanje jezika i dublje poznavanje 

relevantnoga nacionalnog zakonodavstva, 

nadležna tijela država članica trebaju biti 

nadležna za nadzor takvih oglašavanja 

tamo gdje se ona šire. 

Or. en 
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Amandman  222 

Pervenche Berès 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 56. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(56) Potrebno je i uskladiti oglašavanja 

kako se ne bi narušilo povjerenje javnosti i 

dovelo u pitanje pravilno funkcioniranje 

financijskih tržišta. Pravednost i točnost 

oglašavanja te njihova usklađenost sa 

sadržajem prospekta od najveće su važnosti 

za zaštitu ulagatelja, uključujući male 

ulagatelje, pa je nadzor tih oglašavanja 

sastavni dio uloge nadležnih tijela. 

(56) Potrebno je i uskladiti oglašavanja 

kako se ne bi narušilo povjerenje javnosti i 

dovelo u pitanje pravilno funkcioniranje 

financijskih tržišta. Pravednost i točnost 

oglašavanja te njihova usklađenost sa 

sadržajem prospekta od najveće su važnosti 

za zaštitu ulagatelja, uključujući male 

ulagatelje, pa je nadzor tih oglašavanja, 

zbog znanja koja posjeduju, posebice 

njihovih jezičnih znanja kao i njihovog 

poznavanja lokalnih korporativnih i 

potrošačkih zakona, kulture ulagatelja i 

razine financijskog obrazovanja, ne 

dovodeći u pitanje mehanizam putovnice 

iz ove Uredbe, sastavni dio uloge nadležnih 

tijela država članica u kojima se prospekt 

oglašava. 

Or. en 

 

Amandman  223 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 56. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(56) Potrebno je i uskladiti oglašavanja 

kako se ne bi narušilo povjerenje javnosti i 

dovelo u pitanje pravilno funkcioniranje 

financijskih tržišta. Pravednost i točnost 

oglašavanja te njihova usklađenost sa 

sadržajem prospekta od najveće su važnosti 

za zaštitu ulagatelja, uključujući male 

ulagatelje, pa je nadzor tih oglašavanja 

sastavni dio uloge nadležnih tijela. 

(56) Potrebno je i uskladiti oglašavanja 

kako se ne bi narušilo povjerenje javnosti i 

dovelo u pitanje pravilno funkcioniranje 

financijskih tržišta. Pravednost i točnost 

oglašavanja te njihova usklađenost sa 

sadržajem prospekta od najveće su važnosti 

za zaštitu ulagatelja, uključujući male 

ulagatelje, pa je nadzor tih oglašavanja 

sastavni dio uloge nadležnih tijela. 

Nadležna tijela država članica u kojima se 

oglašava trebaju biti odgovorna za nadzor 
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oglašavanja u toj državi članici. 

Or. en 

 

Amandman  224 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 56. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(56) Potrebno je i uskladiti oglašavanja 

kako se ne bi narušilo povjerenje javnosti i 

dovelo u pitanje pravilno funkcioniranje 

financijskih tržišta. Pravednost i točnost 

oglašavanja te njihova usklađenost sa 

sadržajem prospekta od najveće su važnosti 

za zaštitu ulagatelja, uključujući male 

ulagatelje, pa je nadzor tih oglašavanja 

sastavni dio uloge nadležnih tijela. 

(56) Potrebno je i uskladiti oglašavanja 

kako se ne bi narušilo povjerenje javnosti i 

dovelo u pitanje pravilno funkcioniranje 

financijskih tržišta. Pravednost i točnost 

oglašavanja te njihova usklađenost sa 

sadržajem prospekta od najveće su važnosti 

za zaštitu ulagatelja, uključujući male 

ulagatelje, pa je nadzor tih oglašavanja 

sastavni dio uloge nadležnih tijela u 

suradnji s matičnim državama članicama 

i državama članicama domaćinima te u 

slučaju sporova podliježe posredovanju 

ESMA-e. 

Or. en 

 

Amandman  225 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 59. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(59) Obveza izdavatelja da prevede cijeli 

prospekt na sve relevantne službene jezike 

obeshrabruje prekogranične ponude ili 

višestruko trgovanje. Kako bi se olakšale 

prekogranične ponude, ako je prospekt 

sastavljen na jeziku koji je uobičajen u 

području međunarodnih financija, samo bi 

se sažetak trebao prevesti na službeni jezik 

(59) Obveza izdavatelja da prevede cijeli 

prospekt na sve relevantne službene jezike 

obeshrabruje prekogranične ponude ili 

višestruko trgovanje. Kako bi se olakšale 

prekogranične ponude, ako je prospekt 

sastavljen na jeziku koji je uobičajen u 

području međunarodnih financija, samo bi 

se sažetak trebao prevesti na službeni jezik 



 

PE582.054v01-00 70/130 AM\1092631HR.doc 

HR 

ili službene jezike države članice domaćina 

ili matične države članice. 

ili službene jezike države članice domaćina 

ili matične države članice ili na jedan od 

službenih jezika koji se upotrebljava u 

dijelu države članice u kojem se 

investicijski proizvod distribuira. 

Or. en 

 

Amandman  226 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 59. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(59) Obveza izdavatelja da prevede cijeli 

prospekt na sve relevantne službene jezike 

obeshrabruje prekogranične ponude ili 

višestruko trgovanje. Kako bi se olakšale 

prekogranične ponude, ako je prospekt 

sastavljen na jeziku koji je uobičajen u 

području međunarodnih financija, samo bi 

se sažetak trebao prevesti na službeni jezik 

ili službene jezike države članice 

domaćina ili matične države članice. 

(59) Obveza izdavatelja da prevede cijeli 

prospekt na sve relevantne službene jezike 

obeshrabruje prekogranične ponude ili 

višestruko trgovanje. Kako bi se olakšale 

prekogranične ponude, ako je prospekt 

sastavljen na jeziku koji je uobičajen u 

području međunarodnih financija, samo bi 

se sažetak trebao prevesti na službeni jezik 

ili službene jezike države članice u kojoj je 

prospekt izdan. 

Or. es 

 

Amandman  227 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 60. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(60) Nadležno tijelo države članice 

domaćina trebalo bi biti ovlašteno primiti 

potvrdu od nadležnog tijela matične države 

članice u kojoj se navodi da je prospekt 

sastavljen u skladu s ovom Uredbom. 

Nadležno tijelo matične države članice 

trebalo bi obavijestiti i izdavatelja ili osobu 

odgovornu za sastavljanje prospekta o 

(60) Nadležna tijela drugih država članica 

trebala bi biti ovlaštena primiti potvrdu od 

nadležnog tijela države članice u kojoj 

izdavatelj ima sjedište društva, u kojoj se 

navodi da je prospekt sastavljen u skladu s 

ovom Uredbom. Nadležno tijelo države 

članice u kojoj izdavatelj ima sjedište 

trebalo bi obavijestiti i izdavatelja ili osobu 
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potvrdi za odobrenje prospekta koja je 

upućena tijelu države članice domaćina 
kako bi se izdavatelja ili osobu odgovornu 

za sastavljanje prospekta sa sigurnošću 

obavijestilo je li i kad obavijest stvarno 

dostavljena. 

odgovornu za sastavljanje prospekta o 

potvrdi za odobrenje prospekta važećoj u 

svakoj državi članici kako bi se izdavatelja 

ili osobu odgovornu za sastavljanje 

prospekta sa sigurnošću obavijestilo je li i 

kad obavijest stvarno dostavljena. 

Or. es 

 

Amandman  228 

Markus Ferber 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 60. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(60) Nadležno tijelo države članice 

domaćina trebalo bi biti ovlašteno primiti 

potvrdu od nadležnog tijela matične države 

članice u kojoj se navodi da je prospekt 

sastavljen u skladu s ovom Uredbom. 

Nadležno tijelo matične države članice 

trebalo bi obavijestiti i izdavatelja ili osobu 

odgovornu za sastavljanje prospekta o 

potvrdi za odobrenje prospekta koja je 

upućena tijelu države članice domaćina 

kako bi se izdavatelja ili osobu odgovornu 

za sastavljanje prospekta sa sigurnošću 

obavijestilo je li i kad obavijest stvarno 

dostavljena. 

(60) Nadležno tijelo države članice 

domaćina trebalo bi biti ovlašteno primiti 

potvrdu od nadležnog tijela matične države 

članice u kojoj se navodi da je prospekt ili 

univerzalni registracijski dokument 
sastavljen u skladu s ovom Uredbom. 

Nadležno tijelo matične države članice 

trebalo bi obavijestiti i izdavatelja ili osobu 

odgovornu za sastavljanje prospekta ili 

univerzalnoga registracijskog dokumenta 
o potvrdi za odobrenje prospekta koja je 

upućena tijelu države članice domaćina 

kako bi se izdavatelja ili osobu odgovornu 

za sastavljanje prospekta ili univerzalnoga 

registracijskog dokumenta sa sigurnošću 

obavijestilo je li i kad obavijest stvarno 

dostavljena. 

Or. de 

 

Amandman  229 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 60. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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(60) Nadležno tijelo države članice 

domaćina trebalo bi biti ovlašteno primiti 

potvrdu od nadležnog tijela matične 

države članice u kojoj se navodi da je 

prospekt sastavljen u skladu s ovom 

Uredbom. Nadležno tijelo matične države 

članice trebalo bi obavijestiti i izdavatelja 

ili osobu odgovornu za sastavljanje 

prospekta o potvrdi za odobrenje prospekta 

koja je upućena tijelu države članice 

domaćina kako bi se izdavatelja ili osobu 

odgovornu za sastavljanje prospekta sa 

sigurnošću obavijestilo je li i kad obavijest 

stvarno dostavljena. 

(60) Nadležno tijelo matične države članice 

trebalo bi obavijestiti ESMA-u i 

izdavatelja ili osobu odgovornu za 

sastavljanje prospekta o potvrdi za 

odobrenje prospekta kako bi se izdavatelja 

ili osobu odgovornu za sastavljanje 

prospekta sa sigurnošću obavijestilo je li i 

kad obavijest stvarno dostavljena. 

Or. en 

 

Amandman  230 

Jakob von Weizsäcker 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 60. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(60) Nadležno tijelo države članice 

domaćina trebalo bi biti ovlašteno primiti 

potvrdu od nadležnog tijela matične države 

članice u kojoj se navodi da je prospekt 

sastavljen u skladu s ovom Uredbom. 

Nadležno tijelo matične države članice 

trebalo bi obavijestiti i izdavatelja ili osobu 

odgovornu za sastavljanje prospekta o 

potvrdi za odobrenje prospekta koja je 

upućena tijelu države članice domaćina 

kako bi se izdavatelja ili osobu odgovornu 

za sastavljanje prospekta sa sigurnošću 

obavijestilo je li i kad obavijest stvarno 

dostavljena. 

(60) ESMA treba djelovati kao jedinstveno 

nadležno administrativno tijelo odgovorno 

za provedbu dužnosti koje proizlaze iz ove 

Uredbe. Nacionalno nadležno tijelo iz 

članka 22. Uredbe (EU) br. 596/2014 

matične države članice i države članice 

domaćina trebalo bi biti ovlašteno primiti 

potvrdu od nadležnog tijela matične države 

članice u kojoj se navodi da je prospekt 

sastavljen u skladu s ovom Uredbom. 

Nadležno tijelo trebalo bi obavijestiti i 

izdavatelja ili osobu odgovornu za 

sastavljanje prospekta o potvrdi za 

odobrenje prospekta koja je upućena tijelu 

države članice domaćina kako bi se 

izdavatelja ili osobu odgovornu za 

sastavljanje prospekta sa sigurnošću 

obavijestilo je li i kad obavijest stvarno 

dostavljena. 

Or. en 



 

AM\1092631HR.doc 73/130 PE582.054v01-00 

 HR 

 

Amandman  231 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 61. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(61) Da bi se osiguralo potpuno ostvarenje 

svrha ove Uredbe, nužno je i u njezino 

područje primjene uključiti vrijednosne 

papire koje su izdali izdavatelji za koje je 

mjerodavno zakonodavstvo trećih zemalja. 

Izdavatelji iz trećih zemalja koji sastavljaju 

prospekt u skladu s ovom Uredbom trebali 

bi imenovati predstavnika među 

subjektima koji obavljaju djelatnosti koje 

su uređene i koje se nadziru u skladu s 

uredbom EU-a o financijskim uslugama, a 

koji bi služio kao kontaktna točka za 

potrebe ove Uredbe. Predstavnik bi, 

zajedno s izdavateljem, trebao osigurati 

usklađenost s odredbama ove Uredbe. 

Kako bi se osigurala razmjena informacija 

i suradnja s tijelima trećih zemalja u vezi s 

učinkovitom provedbom ove Uredbe, 

nadležna tijela trebala bi sklopiti 

sporazume o suradnji s odgovarajućim 

tijelima u trećim zemljama. Svi prijenosi 

osobnih podataka izvršeni na temelju tih 

sporazuma trebali bi biti u skladu s 

Direktivom 95/46/EZ i Uredbom (EZ) br. 

45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća. 

(61) Da bi se osiguralo potpuno ostvarenje 

svrha ove Uredbe, nužno je i u njezino 

područje primjene uključiti vrijednosne 

papire koje su izdali izdavatelji za koje je 

mjerodavno zakonodavstvo trećih zemalja. 

Izdavatelji iz trećih zemalja koji sastavljaju 

prospekt u skladu s ovom Uredbom trebali 

bi imenovati predstavnika među 

subjektima koji obavljaju djelatnosti koje 

su uređene i koje se nadziru u skladu s 

uredbom EU-a o financijskim uslugama, a 

koji bi služio kao kontaktna točka za 

potrebe ove Uredbe. Predstavnik bi, 

zajedno s izdavateljem, trebao osigurati 

usklađenost s odredbama ove Uredbe. 

Kako bi se osigurala razmjena informacija 

i suradnja s tijelima trećih zemalja u vezi s 

učinkovitom provedbom ove Uredbe, 

ESMA bi trebala sklopiti sporazume o 

suradnji s odgovarajućim tijelima u trećim 

zemljama. Svi prijenosi osobnih podataka 

izvršeni na temelju tih sporazuma trebali bi 

biti u skladu s Direktivom 95/46/EZ i 

Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog 

parlamenta i Vijeća. 

Or. es 

 

Amandman  232 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 61. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(61) Da bi se osiguralo potpuno ostvarenje (61) Da bi se osiguralo potpuno ostvarenje 
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svrha ove Uredbe, nužno je i u njezino 

područje primjene uključiti vrijednosne 

papire koje su izdali izdavatelji za koje je 

mjerodavno zakonodavstvo trećih zemalja. 

Izdavatelji iz trećih zemalja koji 

sastavljaju prospekt u skladu s ovom 

Uredbom trebali bi imenovati 

predstavnika među subjektima koji 

obavljaju djelatnosti koje su uređene i 

koje se nadziru u skladu s uredbom EU-a 

o financijskim uslugama, a koji bi služio 

kao kontaktna točka za potrebe ove 

Uredbe. Predstavnik bi, zajedno s 

izdavateljem, trebao osigurati usklađenost 

s odredbama ove Uredbe. Kako bi se 

osigurala razmjena informacija i suradnja s 

tijelima trećih zemalja u vezi s 

učinkovitom provedbom ove Uredbe, 

nadležna tijela trebala bi sklopiti 

sporazume o suradnji s odgovarajućim 

tijelima u trećim zemljama. Svi prijenosi 

osobnih podataka izvršeni na temelju tih 

sporazuma trebali bi biti u skladu s 

Direktivom 95/46/EZ i Uredbom (EZ) br. 

45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća. 

svrha ove Uredbe, nužno je i u njezino 

područje primjene uključiti vrijednosne 

papire koje su izdali izdavatelji za koje je 

mjerodavno zakonodavstvo trećih zemalja. 

Kako bi se osigurala razmjena informacija 

i suradnja s tijelima trećih zemalja u vezi s 

učinkovitom provedbom ove Uredbe, 

nadležna tijela trebala bi sklopiti 

sporazume o suradnji s odgovarajućim 

tijelima u trećim zemljama. Svi prijenosi 

osobnih podataka izvršeni na temelju tih 

sporazuma trebali bi biti u skladu s 

Direktivom 95/46/EZ i Uredbom (EZ) br. 

45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća. 

Or. en 

 

Amandman  233 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 61. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(61) Da bi se osiguralo potpuno ostvarenje 

svrha ove Uredbe, nužno je i u njezino 

područje primjene uključiti vrijednosne 

papire koje su izdali izdavatelji za koje je 

mjerodavno zakonodavstvo trećih zemalja. 

Izdavatelji iz trećih zemalja koji 

sastavljaju prospekt u skladu s ovom 

Uredbom trebali bi imenovati 

predstavnika među subjektima koji 

obavljaju djelatnosti koje su uređene i 

koje se nadziru u skladu s uredbom EU-a 

(61) Da bi se osiguralo potpuno ostvarenje 

svrha ove Uredbe, nužno je i u njezino 

područje primjene uključiti vrijednosne 

papire koje su izdali izdavatelji za koje je 

mjerodavno zakonodavstvo trećih zemalja. 

Kako bi se osigurala razmjena informacija 

i suradnja s tijelima trećih zemalja u vezi s 

učinkovitom provedbom ove Uredbe, 

nadležna tijela trebala bi sklopiti 

sporazume o suradnji s odgovarajućim 

tijelima u trećim zemljama. Svi prijenosi 
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o financijskim uslugama, a koji bi služio 

kao kontaktna točka za potrebe ove 

Uredbe. Predstavnik bi, zajedno s 

izdavateljem, trebao osigurati usklađenost 

s odredbama ove Uredbe. Kako bi se 

osigurala razmjena informacija i suradnja s 

tijelima trećih zemalja u vezi s 

učinkovitom provedbom ove Uredbe, 

nadležna tijela trebala bi sklopiti 

sporazume o suradnji s odgovarajućim 

tijelima u trećim zemljama. Svi prijenosi 

osobnih podataka izvršeni na temelju tih 

sporazuma trebali bi biti u skladu s 

Direktivom 95/46/EZ i Uredbom (EZ) br. 

45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća. 

osobnih podataka izvršeni na temelju tih 

sporazuma trebali bi biti u skladu s 

Direktivom 95/46/EZ i Uredbom (EZ) br. 

45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća. 

Or. en 

 

Amandman  234 

Jakob von Weizsäcker 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 62. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(62) Raznolikost nadležnih tijela u 

državama članicama, s različitim 

odgovornostima, može stvoriti nepotrebne 

troškove i preklapanje odgovornosti bez 

pružanja bilo kakve dodatne koristi. U 

svakoj državi članici trebalo bi odrediti 
jedno nadležno tijelo za odobravanje 

prospekata i preuzimanje odgovornosti za 

nadzor usklađenosti s ovom Uredbom. To 

bi se nadležno tijelo trebalo osnovati kao 

upravno tijelo i u takvom obliku da se 

jamči njegova neovisnost od gospodarskih 

sudionika i izbjegnu sukobi interesa. 

Određivanjem nadležnog tijela za 

odobrenje prospekata ne bi se trebala 

isključiti suradnja između tog nadležnog 

tijela i drugih subjekata, kao što su 

regulatorna tijela za bankarstvo i 

osiguranje ili tijela za uvrštenje, u cilju 

jamčenja učinkovite provjere i odobrenja 

prospekata u interesu izdavatelja, 

(62) Raznolikost nadležnih tijela u 

državama članicama, s različitim 

odgovornostima, stvorit će nepotrebne 

troškove i preklapanje odgovornosti bez 

pružanja bilo kakve dodatne koristi. Stoga 

je ESMA kao jedno nadležno tijelo 

određena za odobravanje prospekata i 

preuzimanje odgovornosti za nadzor 

usklađenosti s ovom Uredbom. ESMA bi 

trebala djelovati u takvom obliku da se 

jamči njezina neovisnost od gospodarskih 

sudionika i izbjegnu sukobi interesa. 

Određivanjem ESMA-e kao jedinstvenoga 

nadležnog tijela za odobrenje prospekata 

ne bi se trebala isključiti suradnja između 

tog nadležnog tijela i drugih subjekata, kao 

što su regulatorna tijela za bankarstvo i 

osiguranje ili tijela za uvrštenje, u cilju 

jamčenja učinkovite provjere i odobrenja 

prospekata u interesu izdavatelja, 

ulagatelja, sudionika na tržištu i tržišta. 
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ulagatelja, sudionika na tržištu i tržišta. 

Delegiranje zadataka nadležnog tijela 

drugom subjektu trebalo bi se dopustiti 

samo ako je povezano s objavom 

odobrenih prospekata. 

Delegiranje zadataka nadležnog tijela 

drugom subjektu trebalo bi se dopustiti 

samo ako je povezano s objavom 

odobrenih prospekata. 

Or. en 

 

Amandman  235 

Jakob von Weizsäcker 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 63. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(63) Skupom učinkovitih alata i ovlasti te 

resursa nadležnih tijela svake države 

članice jamči se učinkovitost nadzora. 

Ovom bi se Uredbom stoga posebno 

trebalo predvidjeti minimalni skup 

nadzornih i istražnih ovlasti koje bi trebalo 

povjeriti nadležnim tijelima država 

članica u skladu s nacionalnim pravom. Te 

bi ovlasti trebalo izvršavati, ako se to 

zahtijeva nacionalnim pravom, primjenom 

na nadležna pravosudna tijela. Pri 

izvršavanju svojih ovlasti prema ovoj 

Uredbi nadležna tijela i ESMA trebali bi 

djelovati objektivno i nepristrano te biti 

neovisni u donošenju svojih odluka. 

(63) Skupom učinkovitih alata i ovlasti te 

resursa nadležnog tijela jamči se 

učinkovitost nadzora. Ovom bi se 

Uredbom stoga posebno trebalo predvidjeti 

minimalni skup nadzornih i istražnih 

ovlasti koje bi trebalo povjeriti nadležnom 

tijelu u skladu s nacionalnim pravom. Te bi 

ovlasti trebalo izvršavati, ako se to 

zahtijeva nacionalnim pravom, primjenom 

na nadležna pravosudna tijela. Pri 

izvršavanju svojih ovlasti prema ovoj 

Uredbi nadležno tijelo trebalo bi djelovati 

objektivno i nepristrano te biti neovisno u 

donošenju svojih odluka. 

Or. en 

 

Amandman  236 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 63. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(63) Skupom učinkovitih alata i ovlasti te 

resursa nadležnih tijela svake države 

(63) Skupom učinkovitih alata i ovlasti te 

resursa nadležnih tijela svake države 
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članice jamči se učinkovitost nadzora. 

Ovom bi se Uredbom stoga posebno 

trebalo predvidjeti minimalni skup 

nadzornih i istražnih ovlasti koje bi trebalo 

povjeriti nadležnim tijelima država članica 

u skladu s nacionalnim pravom. Te bi 

ovlasti trebalo izvršavati, ako se to 

zahtijeva nacionalnim pravom, primjenom 

na nadležna pravosudna tijela. Pri 

izvršavanju svojih ovlasti prema ovoj 

Uredbi nadležna tijela i ESMA trebali bi 

djelovati objektivno i nepristrano te biti 

neovisni u donošenju svojih odluka. 

članice jamči se učinkovitost nadzora. 

Ovom bi se Uredbom stoga posebno 

trebalo predvidjeti minimalni skup 

odgovornosti te nadzornih i istražnih 

ovlasti koje bi trebalo povjeriti nadležnim 

tijelima država članica u skladu s 

nacionalnim pravom. Te bi ovlasti trebalo 

izvršavati, ako se to zahtijeva nacionalnim 

pravom, primjenom na nadležna 

pravosudna tijela. Pri izvršavanju svojih 

ovlasti prema ovoj Uredbi nadležna tijela i 

ESMA trebali bi djelovati objektivno i 

nepristrano te biti neovisni u donošenju 

svojih odluka. 

Or. en 

 

Amandman  237 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 65. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(65) U skladu s Komunikacijom Komisije 

od 8. prosinca 2010. naslovljenom „Jačanje 

sustava sankcioniranja u sektoru 

financijskih usluga” i kako bi se osiguralo 

da su zahtjevi iz ove Uredbe ispunjeni, 

važno je da države članice poduzmu 

potrebne korake kako bi se osiguralo da 

kršenja ove Uredbe podliježu 

odgovarajućim administrativnim 

sankcijama i mjerama. Te sankcije i 

administrativne mjere trebale bi biti 

učinkovite, razmjerne i odvraćajuće te bi se 

njima trebao osigurati jedinstveni pristup u 

državama članicama i odvraćajući učinak. 

Ovom se Uredbom ne bi trebala ograničiti 

mogućnost država članica da predvide više 

razine administrativnih sankcija. 

(65) U skladu s Komunikacijom Komisije 

od 8. prosinca 2010. naslovljenom „Jačanje 

sustava sankcioniranja u sektoru 

financijskih usluga” i kako bi se osiguralo 

da su zahtjevi iz ove Uredbe ispunjeni, 

važno je da države članice poduzmu 

potrebne korake kako bi se osiguralo da 

kršenja ove Uredbe podliježu 

odgovarajućim administrativnim 

sankcijama i mjerama. Te sankcije i 

administrativne mjere trebale bi biti 

učinkovite, razmjerne i odvraćajuće te bi se 

njima trebao osigurati jedinstveni pristup u 

državama članicama i odvraćajući učinak. 

Ovom se Uredbom utvrđuju kriteriji za 

minimalne sankcije, ali ne bi trebala 

ograničiti mogućnost država članica da 

predvide više razine administrativnih 

sankcija. 

Or. en 
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Amandman  238 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 67. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(67) Iako države članice mogu utvrditi 

pravila o administrativnim i kaznenim 

sankcijama za ista kršenja, od država 

članica ne bi trebalo zahtijevati da utvrde 

pravila o administrativnim sankcijama za 

kršenja ove Uredbe koja podliježu 

nacionalnom kaznenom pravu do [unijeti 

datum primjene ove Uredbe]. U skladu s 

nacionalnim pravom države članice 

nemaju obvezu uvesti i administrativne i 

kaznene sankcije za isto kršenje, ali 

trebale bi moći to učiniti ako im je to 

dopušteno nacionalnim pravom. 

Međutim, zadržavanje kaznenih sankcija 

umjesto administrativnih sankcija za 

kršenja ove Uredbe ne bi trebalo umanjiti 

ili na bilo koji drugi način utjecati na 

mogućnost nadležnih tijela za pravodobnu 

suradnju, pristup i razmjenu informacija 

s nadležnim tijelima drugih država 

članica za potrebe ove Uredbe, 

uključujući i nakon upućivanja određenih 

kršenja pravosudnim tijelima nadležnima 

za kazneni progon. 

(67) Ovom se Uredbom utvrđuju 

minimalni zahtjevi za države članice da 

utvrde pravila o administrativnim 

sankcijama za iste slučajeve kršenja. Tom 

se odredbom treba zajamčiti da se za sva 

kršenja u cijeloj Uniji primjenjuje ista 

kazna. 

Or. en 

 

Amandman  239 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 68.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (68a.) Kako bi se provjerili razlozi velikog 
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odstupanja u procjeni troškova, 

obavijestili zakonodavci te promicala 

konkurencija među pružateljima usluga u 

vezi s izradom prospekata, ESMA treba 

pružiti detaljnu statistiku troškova 

proizvodnje prospekta popraćenu 

analizom djelotvornosti konkurencije 

među pružateljima usluga uključenima u 

izradu prospekata i preporukama za 

smanjenje troškova. 

Or. en 

 

Amandman  240 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 69. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(69) Kako bi se odredili zahtjevi utvrđeni u 

ovoj Uredbi, ovlast za donošenje akata u 

skladu s člankom 290. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije trebalo bi 

delegirati Komisiji u pogledu pragova 

navedenih u članku 1. stavku 2. točki i., 

članku 1. stavku 3. točkama (c) i (d), 
sadržaja minimalnih informacija u 

dokumentima iz članka 1. stavka 3. točaka 

(f) i (g) te članka 1. stavka 4. točaka (d) i 

(e), prilagodbe definicija iz članka 2., 

provjere, odobrenja, dostavljanja i 

preispitivanja univerzalnog registracijskog 

dokumenta te uvjeta za njegovu izmjenu ili 

ažuriranje i uvjeta u kojima se status čestog 

izdavatelja može izgubiti, oblika prospekta, 

osnovnog prospekta i konačnih uvjeta, 

posebnih informacija koje se moraju 

uključiti u prospekt, minimalnih 

informacija sadržanih u univerzalnom 

registracijskom dokumentu, smanjenih 

informacija sadržanih u 

pojednostavnjenom registracijskom 

dokumentu, obavijesti o vrijednosnim 

papirima u slučaju sekundarnih izdanja i 

MSP-ova, oblika dopuštenog u skladu s 

(69) Kako bi se odredili zahtjevi utvrđeni u 

ovoj Uredbi, ovlast za donošenje akata u 

skladu s člankom 290. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije trebalo bi 

delegirati Komisiji u pogledu sadržaja 

minimalnih informacija u dokumentima iz 

članka 1. stavka 3. točaka (f) i (g) te članka 

1. stavka 4. točaka (d) i (e), prilagodbe 

definicija iz članka 2., provjere, odobrenja, 

dostavljanja i preispitivanja univerzalnog 

registracijskog dokumenta te uvjeta za 

njegovu izmjenu ili ažuriranje i uvjeta u 

kojima se status čestog izdavatelja može 

izgubiti, oblika prospekta, osnovnog 

prospekta i konačnih uvjeta, posebnih 

informacija koje se moraju uključiti u 

prospekt, minimalnih informacija 

sadržanih u univerzalnom registracijskom 

dokumentu, smanjenih informacija 

sadržanih u pojednostavnjenom 

registracijskom dokumentu, obavijesti o 

vrijednosnim papirima u slučaju 

sekundarnih izdanja i MSP-ova, oblika 

dopuštenog u skladu s člankom 15. 

stavkom 2., odobrenja za izostavljanje 

određenih informacija iz prospekta, 
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člankom 15. stavkom 2., odobrenja za 

izostavljanje određenih informacija iz 

prospekta, postupaka provjere i odobrenja 

prospekta, oglašavanja vrijednosnih papira 

obuhvaćenih područjem primjene ove 

Uredbe te općih kriterija istovjetnosti za 

prospekte koje sastavljaju izdavatelji iz 

trećih zemalja. Posebno je važno da 

Komisija tijekom svojeg pripremnog rada 

provede odgovarajuća savjetovanja, 

uključujući i ona na razini stručnjaka. Pri 

pripremi i sastavljanju delegiranih akata 

Komisija bi trebala osigurati istovremeni, 

pravovremeni i odgovarajući prijenos 

odgovarajućih dokumenata Europskom 

parlamentu i Vijeću. 

postupaka provjere i odobrenja prospekta, 

oglašavanja vrijednosnih papira 

obuhvaćenih područjem primjene ove 

Uredbe te općih kriterija istovjetnosti za 

prospekte koje sastavljaju izdavatelji iz 

trećih zemalja. Posebno je važno da 

Komisija tijekom svojeg pripremnog rada 

provede odgovarajuća savjetovanja, 

uključujući i ona na razini stručnjaka. Pri 

pripremi i sastavljanju delegiranih akata 

Komisija bi trebala osigurati istovremeni, 

pravovremeni i odgovarajući prijenos 

odgovarajućih dokumenata Europskom 

parlamentu i Vijeću. 

Or. en 

 

Amandman  241 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 74. – alineja 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

– potrebu za olakšanjem pristupa tržištima 

kapitala za MSP-ove, jamčeći pritom 

povjerenje ulagatelja u ulaganja u takva 

društva, 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  242 

Dariusz Rosati 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 76. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(76) Najkasnije pet godina nakon stupanja 

na snagu ove Uredbe Komisija bi trebala 

revidirati primjenu ove Uredbe i posebno 

(76) Najkasnije tri godine nakon stupanja 

na snagu ove Uredbe Komisija bi trebala 

revidirati primjenu ove Uredbe i posebno 



 

AM\1092631HR.doc 81/130 PE582.054v01-00 

 HR 

procijeniti jesu li obveze objavljivanja za 

sekundarna izdanja i MSP-ove, univerzalni 

registracijski dokument i sažetak prospekta 

i dalje primjereni za ispunjenje ciljeva ove 

Uredbe. 

procijeniti jesu li obveze objavljivanja za 

sekundarna izdanja i MSP-ove, univerzalni 

registracijski dokument i sažetak prospekta 

i dalje primjereni za ispunjenje ciljeva ove 

Uredbe. 

Or. en 

Amandman  243 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 78. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(78) S obzirom na to da ciljeve ove 

Uredbe, to jest poboljšanje zaštite 

ulagatelja i učinkovitosti tržišta, uz 

istovremeno uspostavljanje unije tržišta 

kapitala, ne mogu dostatno ostvariti 

države članice, nego se zbog svojih 

učinaka mogu bolje ostvariti na razini 

Unije, Unija može donijeti mjere u skladu 

s načelom supsidijarnosti utvrđenim u 

članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U 

skladu s načelom proporcionalnosti, kako 

je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne 

prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje 

tih ciljeva. 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  244 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Svrha je ove Uredbe utvrditi zahtjeve za 

sastavljanje, odobrenje i distribuciju 

prospekta koji se objavljuje prilikom javne 

ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja 

za trgovanje na uređenom tržištu sa 

1. Svrha je ove Uredbe utvrditi zahtjeve za 

sastavljanje, odobrenje i distribuciju 

prospekta koji se objavljuje prilikom javne 

ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja 

za trgovanje na uređenom tržištu, 
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sjedištem u državi članici ili koje posluje u 

državi članici. 
multilateralnoj trgovinskoj platformi, 

organiziranoj platformi trgovine ili 

sistematskom internalizatoru koji posluje 

u državi članici. 

Or. en 

 

Amandman  245 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka a 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) udjele u subjektima za zajednička 

ulaganja koji nisu zatvorenog tipa; 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  246 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka a 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) udjele u subjektima za zajednička 

ulaganja koji nisu zatvorenog tipa; 

(a) udjele u subjektima za zajednička 

ulaganja; 

Or. en 

 

Amandman  247 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) nevlasničke vrijednosne papire koje 

izdaje država članica ili jedno od 

Briše se. 
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regionalnih ili lokalnih tijela države 

članice, javna međunarodna tijela čija je 

članica jedna ili više država članica, 

Europska središnja banka ili središnje 

banke država članica; 

Or. en 

 

Amandman  248 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) nevlasničke vrijednosne papire koje 

izdaje država članica ili jedno od 

regionalnih ili lokalnih tijela države 

članice, javna međunarodna tijela čija je 

članica jedna ili više država članica, 

Europska središnja banka ili središnje 

banke država članica; 

(b) nevlasničke vrijednosne papire koje 

izdaje država članica ili jedno od 

regionalnih ili lokalnih tijela države 

članice, javna međunarodna tijela; 

Or. en 

 

Amandman  249 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) nevlasničke vrijednosne papire koje 

izdaje država članica ili jedno od 

regionalnih ili lokalnih tijela države 

članice, javna međunarodna tijela čija je 

članica jedna ili više država članica, 

Europska središnja banka ili središnje 

banke država članica; 

(b) nevlasničke vrijednosne papire koje 

izdaje država članica ili jedno od 

regionalnih ili lokalnih tijela države 

članice, javna međunarodna tijela čija je 

članica jedna ili više država članica, 

Europska središnja banka ili središnje 

banke država članica, Europska 

investicijska banka, Europski fond za 

strateška ulaganja, Europski mehanizam 

za stabilnost kao i bilo koja druga 

institucija ili agencija Europske unije; 
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Or. es 

 

Amandman  250 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka c 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(c) udjele u kapitalu središnjih banaka 

država članica; 

(c) udjele u kapitalu središnjih banaka 

država članica, Europske središnje banke, 

Europske investicijske banke, Europskog 

fonda za strateška ulaganja kao i bilo koje 

druge institucije ili agencije Europske 

unije; 

Or. es 

 

Amandman  251 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka d 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) vrijednosne papire za koje država 

članica ili regionalno ili lokalno tijelo 

države članice bezuvjetno i neopozivo 

jamče; 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  252 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka d 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) vrijednosne papire za koje država (d) vrijednosne papire za koje Europska 
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članica ili regionalno ili lokalno tijelo 

države članice bezuvjetno i neopozivo 

jamče; 

unija, država članica ili regionalno ili 

lokalno tijelo države članice bezuvjetno i 

neopozivo jamče; 

Or. es 

 

Amandman  253 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka d 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) vrijednosne papire za koje država 

članica ili regionalno ili lokalno tijelo 

države članice bezuvjetno i neopozivo 

jamče; 

(d) vrijednosne papire za koje država 

članica ili regionalno ili lokalno tijelo 

države članice potpuno, bezuvjetno i 

neopozivo jamče; 

Or. en 

Obrazloženje 

Ako država jamči samo 1 %, sigurno je potreban prospekt. 

 

Amandman  254 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka e 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(e) vrijednosne papire koje izdaju udruge 

s pravnom osobnošću ili neprofitna tijela 

priznata od države članice, radi 

pribavljanja sredstava nužnih za 

postizanje njihovih neprofitnih ciljeva; 

Briše se. 

Or. en 
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Amandman  255 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka f 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(f) nevlasničke vrijednosne papire koje 

stalno ili opetovano izdaju kreditne 

institucije pod uvjetom da ti vrijednosni 

papiri ispunjuju sljedeće uvjete: 

Briše se. 

(i) nisu podređeni, konvertibilni ili 

zamjenjivi; 

 

(ii) ne daju pravo upisa ili stjecanja 

drugih vrsta vrijednosnih papira i nisu 

povezani s izvedenim financijskim 

instrumentom; 

 

(iii) predstavljaju potvrde o primitku 

povratnih depozita; 

 

(iv) pokriveni su programom osiguranja 

depozita na temelju Direktive 2014/49/EU 

Europskog parlamenta i Vijeća17; 

 

__________________  

17 Direktiva 2014/49/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 

sustavima osiguranja depozita (SL L 173, 

12.6.2014., str. 149.). 

 

Or. en 

 

Amandman  256 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka f 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(f) nevlasničke vrijednosne papire koje 

stalno ili opetovano izdaju kreditne 

institucije pod uvjetom da ti vrijednosni 

papiri ispunjuju sljedeće uvjete: 

Briše se. 

(i) nisu podređeni, konvertibilni ili  
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zamjenjivi; 

(ii) ne daju pravo upisa ili stjecanja 

drugih vrsta vrijednosnih papira i nisu 

povezani s izvedenim financijskim 

instrumentom; 

 

(iii) predstavljaju potvrde o primitku 

povratnih depozita; 

 

(iv) pokriveni su programom osiguranja 

depozita na temelju Direktive 2014/49/EU 

Europskog parlamenta i Vijeća17; 

 

__________________  

17 Direktiva 2014/49/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o 

sustavima osiguranja depozita (SL L 173, 

12.6.2014., str. 149.). 

 

Or. en 

 

Amandman  257 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka h 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(h) „bostadsobligationer” koje opetovano 

izdaju kreditne institucije u Švedskoj čija 

je glavna svrha odobravanje hipotekarnih 

kredita, pod uvjetom da: 

Briše se. 

(i) su izdani „bostadsobligationer” iste 

serije; 

 

(ii) su „bostadsobligationer” izdani kao 

stalno izdanje tijekom posebnog razdoblja 

izdavanja; 

 

(iii) se uvjeti „bostadsobligationer” nisu 

mijenjali tijekom razdoblja izdavanja; 

 

(iv) su iznosi dobiveni izdavanjem 

navedenih „bostadsobligationer” 

sukladno statutu izdavatelja pridruženi 

imovini koja omogućuje dovoljno pokriće 

za obveze koje proizlaze iz vrijednosnih 
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papira; 

Or. en 

Obrazloženje 

Uopće nije jasno zašto je potreban poseban slučaj za Švedsku. 

 

Amandman  258 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka h 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(h) „bostadsobligationer” koje opetovano 

izdaju kreditne institucije u Švedskoj čija 

je glavna svrha odobravanje hipotekarnih 

kredita, pod uvjetom da: 

Briše se. 

(i) su izdani „bostadsobligationer” iste 

serije; 

 

(ii) su „bostadsobligationer” izdani kao 

stalno izdanje tijekom posebnog razdoblja 

izdavanja; 

 

(iii) se uvjeti „bostadsobligationer” nisu 

mijenjali tijekom razdoblja izdavanja; 

 

(iv) su iznosi dobiveni izdavanjem 

navedenih „bostadsobligationer” 

sukladno statutu izdavatelja pridruženi 

imovini koja omogućuje dovoljno pokriće 

za obveze koje proizlaze iz vrijednosnih 

papira; 

 

Or. en 

 

Amandman  259 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka i 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(i) nevlasnički vrijednosni papiri koje 

stalno ili opetovano izdaju kreditne 

institucije kad je ukupna agregirana 

vrijednost u Uniji za ponuđene 

vrijednosne papire manja od 75 000 000 

EUR po kreditnoj instituciji tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci, pod uvjetom da ti 

vrijednosni papiri: 

Briše se. 

(i) nisu podređeni, konvertibilni ili 

zamjenjivi; 

 

(ii) ne daju pravo upisa ili stjecanja 

drugih vrsta vrijednosnih papira i nisu 

povezani s izvedenim financijskim 

instrumentom. 

 

Or. en 

 

Amandman  260 

Andrea Cozzolino, Alfred Sant 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka i. – uvodni dio 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(i) nevlasnički vrijednosni papiri koje 

stalno ili opetovano izdaju kreditne 

institucije kad je ukupna agregirana 

vrijednost u Uniji za ponuđene vrijednosne 

papire manja od 75 000 000 EUR po 

kreditnoj instituciji tijekom razdoblja od 12 

mjeseci, pod uvjetom da ti vrijednosni 

papiri: 

(i) nevlasnički vrijednosni papiri koje 

stalno ili opetovano izdaju kreditne 

institucije kad je ukupna agregirana 

vrijednost u Uniji za ponuđene vrijednosne 

papire manja od 150 000 000 EUR po 

kreditnoj instituciji tijekom razdoblja od 12 

mjeseci, pod uvjetom da ti vrijednosni 

papiri: 

Or. en 

 

Amandman  261 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka i – uvodni dio 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(i) nevlasnički vrijednosni papiri koje 

stalno ili opetovano izdaju kreditne 

institucije kad je ukupna agregirana 

vrijednost u Uniji za ponuđene vrijednosne 

papire manja od 75 000 000 EUR po 

kreditnoj instituciji tijekom razdoblja od 12 

mjeseci, pod uvjetom da ti vrijednosni 

papiri: 

(i) nevlasnički vrijednosni papiri koje 

stalno ili opetovano izdaju kreditne 

institucije kad je ukupna agregirana 

vrijednost u Uniji za ponuđene vrijednosne 

papire manja od 35 000 000 EUR po 

kreditnoj instituciji tijekom razdoblja od 12 

mjeseci, pod uvjetom da ti vrijednosni 

papiri: 

Or. es 

 

Amandman  262 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 2. – točka i – podtočka i.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ia.) nisu izdani kako bi se ispunio 

minimalni zahtjev za prihvatljive obveze 

pod Direktivom o rješavanju i oporavku 

banaka (BRRD) i SRM-om; 

Or. en 

Obrazloženje 

Točka (i) prvi stavak i podtočka (i)(i) ne dopuštaju izuzeće od regulatornih instrumenata 

kapitala. Bilo bi dosljedno dodati instrumente podložne sanaciji bail-inom koji se smatraju 

dijelom MREL-a, osobito kada izrazito nastaje problem radi usklađivanja s MREL-om. Ovdje 

bi trebalo izraditi prospekt, čak i u kliznom programu izdavanja jer ulagači trebaju biti 

upoznati s činjenicom da je to dio ukupne sposobnosti apsorpcije gubitaka banke. 

 

Amandman  263 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka b 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) ponudu vrijednosnih papira upućenu 

manjem broju od 150 fizičkih ili pravnih 

osoba po državi članici, koje nisu 

kvalificirani ulagatelji; 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  264 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) ponudu vrijednosnih papira upućenu 

manjem broju od 150 fizičkih ili pravnih 

osoba po državi članici, koje nisu 

kvalificirani ulagatelji; 

(b) ponudu vrijednosnih papira upućenu 

manjem broju od 500 fizičkih ili pravnih 

osoba po državi članici, koje nisu 

kvalificirani ulagatelji, napredni ulagatelji, 

sadašnji zaposlenici ili dioničari; 

Or. en 

Obrazloženje 

Proširenjem ovog izuzeća sa 100 na 150 ljudi kako je predložila Komisija neće predstavljati 

značajnu razliku MSP-ovima koji pokušaju utvrditi u kojoj će mjeri njihov uspjeh u 

privlačenju ulagača pokrenuti veće regulatorne zahtjeve. Prilagodba na njih 500 je 

značajnija. Proširenje izuzeća tako da se uključi definicija EuVECA naprednih ulagatelja 

dopustit će poduzećima s rizičnim kapitalom da također iskoriste izuzeća. 

 

Amandman  265 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) ponudu vrijednosnih papira upućenu 

manjem broju od 150 fizičkih ili pravnih 

osoba po državi članici, koje nisu 

(b) ponudu vrijednosnih papira upućenu 

manjem broju od 500 fizičkih ili pravnih 

osoba po državi članici, koje nisu 
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kvalificirani ulagatelji; kvalificirani ulagatelji. 

Or. en 

 

Amandman  266 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) ponudu vrijednosnih papira upućenu 

manjem broju od 150 fizičkih ili pravnih 

osoba po državi članici, koje nisu 

kvalificirani ulagatelji; 

(b) ponudu vrijednosnih papira upućenu 

manjem broju od 300 fizičkih ili pravnih 

osoba po državi članici, koje nisu 

kvalificirani ulagatelji; 

Or. en 

 

Amandman  267 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) ponudu vrijednosnih papira upućenu 

manjem broju od 150 fizičkih ili pravnih 

osoba po državi članici, koje nisu 

kvalificirani ulagatelji; 

(b) ponudu vrijednosnih papira upućenu 

manjem broju od 200 fizičkih ili pravnih 

osoba po državi članici, koje nisu 

kvalificirani ulagatelji; 

Or. en 

Obrazloženje 

Povećanjem na 200 osoba ne očekuje se velika razlika, no i mala je razlika prihvatljiva iz 

perspektive zaštite ulagatelja, suprotno od trostrukog do deseterostrukog povećanja koje su 

predložile druge stranke. 
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Amandman  268 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) ponudu vrijednosnih papira upućenu 

manjem broju od 150 fizičkih ili pravnih 

osoba po državi članici, koje nisu 

kvalificirani ulagatelji; 

(b) ponudu vrijednosnih papira upućenu 

manjem broju od 100 fizičkih ili pravnih 

osoba po državi članici, koje nisu 

kvalificirani ulagatelji; 

Or. en 

Obrazloženje 

Ovaj amandman ima za cilj spriječiti zaobilaženje uredbe prospekta. U praksi je nemoguće 

nadzirati broj osoba kojima su se nudili vrijednosni papiri. Kao rezultat, ovo proširenje 

omogućuje da izdavatelj ne objavi prospekt ako se ukupno 4200 osoba u EU-u pretplatilo na 

ponudu, pri čemu je prvotna namjera bila ograničiti ovo izuzeće na 4200 osoba kojima su 

ponuđeni vrijednosni papiri. Stoga je poželjno da ovo izuzeće sadržava ukupno 2800 osoba u 

EU-u. 

 

Amandman  269 

Beatrix von Storch 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka ba (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ba) ponudu vrijednosnih papira čija 

pojedinačna nominalna vrijednost iznosi 

najmanje 100 000 EUR; 

Or. en 

 

Amandman  270 

Andreas Schwab 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka ba (nova) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ba) ponudu vrijednosnih papira čija 

pojedinačna nominalna vrijednost iznosi 

najmanje 100 000 EUR; 

Or. de 

 

Amandman  271 

Andrea Cozzolino, Alfred Sant 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka ba (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ba) ponudu vrijednosnih papira čija 

pojedinačna nominalna vrijednost iznosi 

najmanje 100 000 EUR; 

Or. en 

 

Amandman  272 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka c 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(c) ponudu vrijednosnih papira upućenu 

ulagateljima koji stječu vrijednosne 

papire ukupne vrijednosti od najmanje 

100 000 EUR po ulagatelju, za svaku 

zasebnu ponudu; 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  273 

Philippe De Backer 
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Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka c 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(c) ponudu vrijednosnih papira upućenu 

ulagateljima koji stječu vrijednosne papire 

ukupne vrijednosti od najmanje 100 000 

EUR po ulagatelju, za svaku zasebnu 

ponudu; 

(c) upućenu ulagateljima koji stječu 

vrijednosne papire ukupne vrijednosti od 

najmanje 100 000 EUR po ulagatelju, za 

svaku zasebnu ponudu; 

Or. en 

Obrazloženje 

Namjera je bila izbrisati „ponudu vrijednosnih papira”, ali AT4AM je slučajno izbrisao sav 

sadržaj (ovaj amandman zamjenjuje AM 32 iz nacrta izvješća). 

 

Amandman  274 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka ca (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ca) ponudu vrijednosnih papira čija 

pojedinačna nominalna vrijednost iznosi 

najmanje 100 000 EUR; 

Or. en 

 

Amandman  275 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka ca (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ca) ponudu vrijednosnih papira čija 

pojedinačna nominalna vrijednost iznosi 

najmanje 100 000 EUR; 
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Or. en 

Obrazloženje 

Glavna uprava za komunikaciju ovo je uklonila iz prijašnjeg PD-a kako bi potaknula izravno 

ulaganje malih ulagatelja u vrijednosne papire (minimalna veličina stavke od 100 000 izvan 

je mogućnosti većine malih ulagatelja). Nema realne koristi od poticanja IZRAVNOG 

maloprodajnog ulaganja. Kapital maloprodaje i dalje može prolaziti kroz institucionalne 

ulagatelje ili UCITs, gdje je bolje zaštićen. 

 

Amandman  276 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka d 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) ponudu vrijednosnih papira ukupne 

vrijednosti u Uniji manje od 500 000 

EUR, koja se izračunava tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci; 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  277 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka d 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) ponudu vrijednosnih papira ukupne 

vrijednosti u Uniji manje od 500 000 

EUR, koja se izračunava tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci; 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  278 

Kay Swinburne 
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Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka d 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) ponudu vrijednosnih papira ukupne 

vrijednosti u Uniji manje od 500 000 EUR, 

koja se izračunava tijekom razdoblja od 12 

mjeseci; 

(d) ponudu vrijednosnih papira ukupne 

vrijednosti u Uniji manje od 10 000 000 

EUR, koja se izračunava tijekom razdoblja 

od 12 mjeseci; 

Or. en 

Obrazloženje 

Umjesto praga za cijelu EU od 500 000 i neobveznog režima države članice od 10 milijuna, 

trebao bi se predstaviti jedan prag za cijelu EU kako bi se stvorili jednaki uvjeti. 

 

Amandman  279 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka d 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) ponudu vrijednosnih papira ukupne 

vrijednosti u Uniji manje od 500 000 EUR, 

koja se izračunava tijekom razdoblja od 12 

mjeseci; 

(d) ponudu vrijednosnih papira ukupne 

vrijednosti u Uniji manje od 10 000 000 

EUR, koja se izračunava tijekom razdoblja 

od 12 mjeseci; 

Or. en 

 

Amandman  280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka d 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) ponudu vrijednosnih papira ukupne 

vrijednosti u Uniji manje od 500 000 EUR, 

koja se izračunava tijekom razdoblja od 12 

mjeseci; 

(d) ponudu vrijednosnih papira ukupne 

vrijednosti u Uniji manje od 1 000 000 

EUR, koja se izračunava tijekom razdoblja 

od 12 mjeseci; 



 

PE582.054v01-00 98/130 AM\1092631HR.doc 

HR 

Or. en 

 

Amandman  281 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka d 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) ponudu vrijednosnih papira ukupne 

vrijednosti u Uniji manje od 500 000 EUR, 

koja se izračunava tijekom razdoblja od 12 

mjeseci; 

(d) ponudu vrijednosnih papira ukupne 

vrijednosti u Uniji manje od 100 000 EUR, 

koja se izračunava tijekom razdoblja od 12 

mjeseci; 

Or. en 

 

Amandman  282 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka da (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (da) ponudu vrijednosnih papira upućenu 

isključivo naprednim ulagateljima; 

Or. en 

Obrazloženje 

Ovo bi omogućilo tržištu rizičnog kapitala da također ima koristi od režima. 

 

Amandman  283 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka f 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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(f) ponuđene vrijednosne papire kao 

zamjenska naknada u ponudi za 

preuzimanje, pod uvjetom da je dostupan 

dokument koji sadržava informacije o 

transakciji i njezinu učinku na 

izdavatelja; 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  284 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka g 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(g) ponuđene vrijednosne papire, 

dodijeljene ili koji će se dodijeliti u vezi sa 

spajanjem ili podjelom, pod uvjetom da je 

dostupan dokument koji sadržava 

informacije o transakciji i njezinu učinku 

na izdavatelja; 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  285 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka h 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(h) dividende isplaćene postojećim 

dioničarima u obliku dionica istog roda 

kao i dionice na koje se odnose takve 

isplate dividende, pod uvjetom da je 

dostupan dokument koji sadržava 

informacije o broju i karakteristikama 

dionica te razlozima i detaljima ponude; 

Briše se. 

Or. en 
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Obrazloženje 

Čini se da je glavni razlog za plaćanje dividendama u obliku dionica smanjenje poreza koji 

plaćaju imatelji dionica. Izuzeće od obveze sastavljanja prospekta olakšava ovo izbjegavanje 

plaćanja poreza te se treba ukloniti. 

 

Amandman  286 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka (i) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(i) ponuđene vrijednosne papire, koje je 

sadašnjim ili bivšim direktorima ili 

zaposlenicima dodijelio ili će dodijeliti 

njihov poslodavac ili povezano društvo, 
pod uvjetom da je dostupan dokument koji 

sadržava informacije o broju i 

karakteristikama vrijednosnih papira te 

razlozima i detaljima ponude ili dodjele. 

(i) ponuđene vrijednosne papire, koje je 

sadašnjim ili bivšim direktorima 

dodijeljeno ili će biti dodijeljeno pod 

uvjetom da je dostupan dokument koji 

sadržava informacije o broju i 

karakteristikama vrijednosnih papira te 

razlozima i detaljima ponude ili dodjele. 

Or. en 

 

Amandman  287 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka (i) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(i) ponuđene vrijednosne papire, koje je 

sadašnjim ili bivšim direktorima ili 

zaposlenicima dodijelio ili će dodijeliti 

njihov poslodavac ili povezano društvo, 

pod uvjetom da je dostupan dokument koji 

sadržava informacije o broju i 

karakteristikama vrijednosnih papira te 

razlozima i detaljima ponude ili dodjele. 

(i) ponuđene vrijednosne papire, koje je 

sadašnjim ili bivšim direktorima dodijelio 

ili će dodijeliti njihov poslodavac ili 

povezano društvo, pod uvjetom da je 

dostupan dokument koji sadržava 

informacije o broju i karakteristikama 

vrijednosnih papira te razlozima i detaljima 

ponude ili dodjele. 

Or. en 
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Obrazloženje 

Kada poduzeće poziva zaposlenike (za razliku od direktora) na kupnju dionica (za razliku od 

toga da ih se dodjeljuje kao bonus fiksnoj plaći) trebalo bi zahtijevati prospekt. To je nužno 

da bi se zaštitilo zaposlenike od toga da ih se uvuče u „sanaciju”, a da ih se nije propisno 

obavijestilo o stanju poduzeća. 

 

Amandman  288 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka ia (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ia) ponuđene vrijednosne papire, koje je 

sadašnjim ili bivšim zaposlenicima 

umjesto gotovine kao dio izvanrednih 

plaćanja dodijelio ili će dodijeliti njihov 

poslodavac ili povezano društvo, pod 

uvjetom da je dostupan dokument koji 

sadržava informacije o broju i 

karakteristikama vrijednosnih papira te 

razlozima i detaljima ponude ili dodjele. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kada poduzeće poziva zaposlenike (za razliku od direktora) na kupnju dionica (za razliku od 

toga da ih se dodjeljuje kao bonus fiksnoj plaći) trebalo bi zahtijevati prospekt. To je nužno 

da bi se zaštitilo zaposlenike od toga da ih se uvuče u „sanaciju”, a da ih se nije propisno 

obavijestilo o stanju poduzeća. 

 

Amandman  289 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 4. – točka a 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) vrijednosne papire zamjenjive 

vrijednosnim papirima koji su već 

Briše se. 
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uvršteni za trgovanje na istom uređenom 

tržištu, pod uvjetom da u razdoblju od 12 

mjeseci predstavljaju manje od 20 % broja 

vrijednosnih papira koji su već uvršteni za 

trgovanje na istom uređenom tržištu; 

Or. en 

 

Amandman  290 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 4. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) dionice koje nastaju konverzijom ili 

zamjenom drugih vrijednosnih papira ili 

izvršavanjem prava koja su dana drugim 

vrijednosnim papirima, ako su nastale 

dionice istog roda kao dionice koje su već 

uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu, 

pod uvjetom da nastale dionice u 

razdoblju od 12 mjeseci predstavljaju 

manje od 20 % broja dionica istog roda 

koje su već uvrštene za trgovanje na istom 

uređenom tržištu. Ako je prospekt 

sastavljen u skladu s ovom Uredbom ili 

Direktivom 2003/71/EZ nakon javne 

ponude ili uvrštenja za trgovanje 

vrijednosnih papira kojima se daje pristup 

dionicama ili ako su vrijednosni papiri 

kojima se daje pristup dionicama izdani 

prije stupanja na snagu ove Uredbe, ova 

se Uredba ne primjenjuje na uvrštenje 

nastalih dionica za trgovanje na 

uređenom tržištu, bez obzira na njihov 

udjel u odnosu na broj dionica istog roda 

koje su već uvrštene za trgovanje na istom 

uređenom tržištu. 

(b) dionice koje nastaju konverzijom ili 

zamjenom drugih vrijednosnih papira ili 

izvršavanjem prava koja su dana drugim 

vrijednosnim papirima, ako su nastale 

dionice istog roda kao dionice koje su već 

uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu; 

Or. en 

 

Amandman  291 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 4. – točka d 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) ponuđene vrijednosne papire kao 

zamjenska naknada u ponudi za 

preuzimanje, pod uvjetom da je dostupan 

dokument koji sadržava informacije o 

transakciji i njezinu učinku na 

izdavatelja; 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  292 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 4. – točka e 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(e) ponuđene vrijednosne papire, 

dodijeljene ili koji će se dodijeliti u vezi sa 

spajanjem ili podjelom, pod uvjetom da je 

dostupan dokument koji sadržava 

informacije o transakciji i njezinu učinku 

na izdavatelja; 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  293 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 4. – točka f 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(f) ponuđene dionice, dodijeljene ili koje će 

se besplatno dodijeliti postojećim 

dioničarima, i dividende isplaćene u 

obliku dionica istog roda kao i dionice na 

(f) ponuđene dionice, dodijeljene ili koje će 

se besplatno dodijeliti postojećim 

dioničarima pod uvjetom da su navedene 

dionice istog roda kao i dionice koje su već 
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koje se odnose takve isplate dividende, pod 

uvjetom da su navedene dionice istog roda 

kao i dionice koje su već uvrštene za 

trgovanje na istom uređenom tržištu i da je 

dostupan dokument koji sadržava 

informacije o broju i karakteristikama 

dionica te razlozima i detaljima ponude ili 

dodjele; 

uvrštene za trgovanje na istom uređenom 

tržištu i da je dostupan dokument koji 

sadržava informacije o broju i 

karakteristikama dionica te razlozima i 

detaljima ponude ili dodjele; 

Or. en 

 

Amandman  294 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 4. – točka g 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(g) ponuđene vrijednosne papire, koje je 

sadašnjim ili bivšim direktorima ili 

zaposlenicima dodijelio ili će dodijeliti 

njihov poslodavac ili povezano društvo, 

pod uvjetom da su navedeni vrijednosni 

papiri istog roda kao i vrijednosni papiri 

koji su već uvršteni za trgovanje na istom 

uređenom tržištu i da je dostupan 

dokument koji sadržava informacije o 

broju i karakteristikama vrijednosnih 

papira te razlozima i detaljima ponude ili 

dodjele; 

(g) ponuđene vrijednosne papire, koji su 

dodijeljeni ili će se dodijeliti sadašnjim ili 

bivšim direktorima, pod uvjetom da su 

navedeni vrijednosni papiri istog roda kao i 

vrijednosni papiri koji su već uvršteni za 

trgovanje na istom uređenom tržištu i da je 

dostupan dokument koji sadržava 

informacije o broju i karakteristikama 

vrijednosnih papira te razlozima i detaljima 

ponude ili dodjele; 

Or. en 

 

Amandman  295 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 4. – točka g 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(g) ponuđene vrijednosne papire, koje je 

sadašnjim ili bivšim direktorima ili 

(g) ponuđene vrijednosne papire, koje je 

sadašnjim ili bivšim direktorima dodijelio 
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zaposlenicima dodijelio ili će dodijeliti 

njihov poslodavac ili povezano društvo, 

pod uvjetom da su navedeni vrijednosni 

papiri istog roda kao i vrijednosni papiri 

koji su već uvršteni za trgovanje na istom 

uređenom tržištu i da je dostupan 

dokument koji sadržava informacije o 

broju i karakteristikama vrijednosnih 

papira te razlozima i detaljima ponude ili 

dodjele; 

ili će dodijeliti njihov poslodavac ili 

povezano društvo, pod uvjetom da su 

navedeni vrijednosni papiri istog roda kao i 

vrijednosni papiri koji su već uvršteni za 

trgovanje na istom uređenom tržištu i da je 

dostupan dokument koji sadržava 

informacije o broju i karakteristikama 

vrijednosnih papira te razlozima i detaljima 

ponude ili dodjele; 

Or. en 

Obrazloženje 

Vidjeti obrazloženje za AM stavka 3. točke (i) istog članka. 

 

Amandman  296 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 4. – točka h – podtočka i 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(i) da su ti vrijednosni papiri ili 

vrijednosni papiri istog roda već uvršteni 

za trgovanje na tom drugom uređenom 

tržištu više od 18 mjeseci; 

Briše se. 

Or. en 

Obrazloženje 

Ovo će pružiti razmjerniji režim koji će moći djelovati na razini cijelog EU-a. 

 

Amandman  297 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 5. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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5. Kako bi se uzela u obzir tehnička 

dostignuća na financijskim tržištima, 

uključujući inflaciju, Komisija može, s 

pomoću delegiranih akata u skladu s 

člankom 42., donijeti mjere koje se odnose 

na sljedeće: 

Briše se. 

(a) prilagodbu novčanog ograničenja 

utvrđenog u stavku 2. točki i. ovog članka; 

 

(b) pragove iz stavka 3. točaka (c) i (d) 

ovog članka; 

 

Or. en 

 

Amandman  298 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 5. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) pragove iz stavka 3. točaka (c) i (d) 

ovog članka; 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  299 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 6. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

6. Komisija je ovlaštena donijeti 

delegirane akte u skladu s člankom 42. 

kojima se određuju minimalne 

informacije u dokumentima iz stavka 3. 

točaka (f) i (g) te stavka 4. točaka (d) i (e) 

ovog članka. 

Briše se. 

Or. en 
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Amandman  300 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka a 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) „vrijednosni papiri” znači prenosivi 

vrijednosni papiri kako je definirano 

člankom 4. stavkom 1. podstavkom 44. 

Direktive 2014/65/EU s izuzetkom 

instrumenata tržišta novca kako su 

definirani člankom 4. stavkom 1. 

podstavkom 17. Direktive 2014/65/EU, s 

dospijećem manjim od 12 mjeseci; 

(a) „vrijednosni papiri” znači prenosivi 

vrijednosni papiri kako je definirano 

člankom 4. stavkom 1. podstavkom 44. 

Direktive 2014/65/EU uključujući 

instrumente tržišta novca kako su 

definirani člankom 4. stavkom 1. 

podstavkom 17. Direktive 2014/65/EU, 

strukturirane financijske proizvode, 

izvedenice; 

Or. en 

 

Amandman  301 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka d 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(d) „ponuda vrijednosnih papira javnosti” 

znači priopćavanje osobama u bilo kojem 

obliku i bilo kojim sredstvima, kojim se 

predstavlja dovoljno informacija o 

uvjetima ponude i ponuđenim 

vrijednosnim papirima, kako bi se 

omogućilo ulagatelju da odluči kupiti ili 

upisati te vrijednosne papire. Ova 

definicija primjenjuje se i na plasman 

vrijednosnih papira preko financijskih 

posrednika; 

(d) „ponuda vrijednosnih papira javnosti” 

znači priopćavanje osobama u bilo kojem 

obliku i bilo kojim sredstvima, kojim se 

predstavlja informacija o uvjetima ponude i 

ponuđenim vrijednosnim papirima, kao 

temelj ulagatelju da odluči kupiti ili upisati 

te vrijednosne papire. Ova definicija 

primjenjuje se i na plasman vrijednosnih 

papira preko financijskih posrednika; 

Or. en 

Obrazloženje 

Informacija možda stvarno nije dovoljna, no ona ipak predstavlja ponudu i trebala bi 
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podlijegati odredbama u toj Uredbi povezanoj s takvim ponudama. 

 

Amandman  302 

Philippe De Backer 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka ea (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ea) „mali ulagatelj” znači ulagatelj koji 

nije kvalificirani ulagatelj. 

Or. en 

Obrazloženje 

Potrebno radi pravne jasnoće 

 

Amandman  303 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka ea (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ea) „napredni ulagatelj” znači fizička ili 

pravna osoba u smislu članka 6. stavka 1. 

Uredbe (EU) br. 345/2013; 

Or. en 

Obrazloženje 

EuVECA uvodi novu klasu ulagatelja kojima se može prodavati, za razliku od kriterija MiFID 

za profesionalne ulagatelje. To bi značilo da zadržavaju prava kao mali ulagatelji, ali 

povećavaju tip proizvoda koji mogu uložiti u određenim okolnostima. Kriteriji za tu novu 

kategoriju su: a) obveze ulaganja od najmanje 100 000 EUR; i b) u pisanom obliku izjava, u 

zasebnom dokumentu od ugovora koji se sklapa za obvezu ulaganja, da su svjesni rizika 

povezanih s predviđenom obvezom ili ulaganjem. 
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Amandman  304 

Beatrix von Storch 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka f – alineja 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

- društva koja prema svojem posljednjem 

godišnjem ili konsolidiranom izvještaju 

ispunjuju barem dva od sljedeća tri 

kriterija: prosječni broj zaposlenika 

tijekom poslovne godine manji je od 250, 

ukupna bilanca ne premašuje 43 000 000 

EUR i godišnji neto prihod ne premašuje 

50 000 000 EUR; ili 

- društva koja prema svojem posljednjem 

godišnjem ili konsolidiranom izvještaju 

ispunjuju barem dva od sljedeća tri 

kriterija: prosječni broj zaposlenika 

tijekom poslovne godine manji je od 250, 

ukupna bilanca ne premašuje 100 000 000 

EUR i godišnji neto prihod ne premašuje 

1 000 000 000 EUR; ili 

Or. en 

 

Amandman  305 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka f – alineja 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

- mala i srednja poduzeća kako su 

definirana u članku 4. stavku 1. 

podstavku 13. Direktive 2014/65/EU. 

Briše se. 

Or. en 

Obrazloženje 

Prema definiciji u Direktivi MiFID tržišna kapitalizacija od 200 milijuna smatra se srednjom. 

Takva velika poduzeća nisu izvor rasta u gospodarstvu EU-a i nova regulativa treba se 

usredotočiti na MSP-ove pokrivene alinejom 1. 

 

Amandman  306 

Markus Ferber 
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Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka fa (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (fa) „srednja poduzeća” za potrebe ove 

Uredbe znači društva koja su na temelju 

kotacije na kraju godine za prethodne tri 

kalendarske godine imala prosječnu 

tržišnu kapitalizaciju manju od 

500 000 000 EUR; 

Or. de 

Amandman  307 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka k – alineja -1. (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 - objavljeno od ili u ime izdavatelja, 

ponuditelja, osobe koja traži uvrštenje za 

trgovanje na uređenom tržištu ili jamca; 

Or. en 

 

Amandman  308 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2 – stavak 1. – stavak k – podstavak 1.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Istraživanje za svrhe ulaganja, kako je 

definirano u članku 2. stavku 1., točki 

(va), koje objavljuje ili distribuira 

investicijsko društvo, ali ne u ime 

izdavatelja, ponuditelja, osobe koja traži 

uvrštenje za trgovanje na uređenom 

tržištu ili jamca, nije oglašavanje koje je 

obuhvaćeno ovim člankom. 

Or. en 



 

AM\1092631HR.doc 111/130 PE582.054v01-00 

 HR 

 

Amandman  309 

Philippe De Backer 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka (l) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(l) „propisane informacije” znači sve 

informacije kako su definirane u članku 2. 

stavku 1. točki (k) Direktive 2004/109/EZ; 

(l) „propisane informacije” znači sve 

informacije koje izdavatelj ili bilo koja 

osoba koja je podnijela zahtjev za 

uvrštenje za trgovanje vrijednosnim 

papirima za trgovanje na uređenom 

tržištu bez suglasnosti izdavatelja, treba 

objaviti prema Direktivi 2004/109/EZ ili 

prema zakonima, propisima ili upravnim 

odredbama države članice donesene na 

temelju članka 3. stavka 1. te Direktive i 

članaka 17. i 19. Uredbe (EU) br. 

596/2014; 

Or. en 

Obrazloženje 

Tehnički amandman koji uključuje definiciju „propisane informacije” iz Direktive o 

transparentnosti, a prilagođava međusobno upućivanje na novu Uredbu o zlouporabi tržišta 

kako bi se poboljšala pravna jasnoća i sigurnost. 

 

Amandman  310 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka m – uvodni dio 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(m) „matična država članica” znači: (m) „država članica u kojoj se nalazi 

izdavatelj, odnosno gdje ima poslovno 

sjedište” znači: 

 (Ova izmjena primjenjuje se na cijeli tekst.) 

Or. xm 
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Amandman  311 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka m – podtočka i 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(i) za sve izdavatelje vrijednosnih papira s 

poslovnim nastanom u Uniji koji nisu 

spomenuti pod točkom ii., država članicu 

u kojoj izdavatelj ima sjedište; 

(i) za sve izdavatelje vrijednosnih papira 

uključene u Uniju, država članica u kojoj 

izdavatelj ima sjedište; 

Or. en 

 

Amandman  312 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka m – podtočka i 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(i) za sve izdavatelje vrijednosnih papira s 

poslovnim nastanom u Uniji koji nisu 

spomenuti pod točkom ii., država članicu 

u kojoj izdavatelj ima sjedište; 

(i) za sve izdavatelje vrijednosnih papira s 

poslovnim nastanom u Uniji, država 

članica u kojoj izdavatelj ima sjedište; 

Or. en 

 

Amandman  313 

Pervenche Berès 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka m – podtočka i 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(i) za sve izdavatelje vrijednosnih papira s 

poslovnim nastanom u Uniji koji nisu 

spomenuti pod točkom ii., država članicu 

u kojoj izdavatelj ima sjedište; 

(i) za sve izdavatelje vrijednosnih papira s 

poslovnim nastanom u Uniji, država 

članica u kojoj izdavatelj ima sjedište; 
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Or. en 

 

Amandman  314 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka m – podtočka ii 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(ii) za sva izdanja nevlasničkih 

vrijednosnih papira čija pojedinačna 

nominalna vrijednost iznosi najmanje 

1000 EUR, kao i za sva izdanja 

nevlasničkih vrijednosnih papira koji daju 

pravo stjecanja bilo kojeg prenosivog 

vrijednosnog papira ili primitka iznosa u 

novcu kao posljedicu njihove konverzije 

ili izvršavanja njima danih prava, pod 

uvjetom da izdavatelj nevlasničkih 

vrijednosnih papira nije izdavatelj 

temeljnih vrijednosnih papira ili subjekt 

koji pripada grupi tog izdavatelja, država 

članica u kojoj izdavatelj ima svoje 

sjedište ili gdje su vrijednosni papiri bili ili 

jesu uvršteni za trgovanje na uređenom 

tržištu ili gdje su vrijednosni papiri 

ponuđeni javnosti prema izboru 

izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži 

uvrštenje. Isto se primjenjuje na 

nevlasničke vrijednosne papire u valuti 

koja nije euro, pod uvjetom da je takva 

minimalna nominalna vrijednost približno 

jednaka 1000 EUR; 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  315 

Pervenche Berès 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka m – podtočka ii 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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(ii) za sva izdanja nevlasničkih 

vrijednosnih papira čija pojedinačna 

nominalna vrijednost iznosi najmanje 

1000 EUR, kao i za sva izdanja 

nevlasničkih vrijednosnih papira koji daju 

pravo stjecanja bilo kojeg prenosivog 

vrijednosnog papira ili primitka iznosa u 

novcu kao posljedicu njihove konverzije 

ili izvršavanja njima danih prava, pod 

uvjetom da izdavatelj nevlasničkih 

vrijednosnih papira nije izdavatelj 

temeljnih vrijednosnih papira ili subjekt 

koji pripada grupi tog izdavatelja, država 

članica u kojoj izdavatelj ima svoje 

sjedište ili gdje su vrijednosni papiri bili ili 

jesu uvršteni za trgovanje na uređenom 

tržištu ili gdje su vrijednosni papiri 

ponuđeni javnosti prema izboru 

izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži 

uvrštenje. Isto se primjenjuje na 

nevlasničke vrijednosne papire u valuti 

koja nije euro, pod uvjetom da je takva 

minimalna nominalna vrijednost približno 

jednaka 1000 EUR; 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  316 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka m – podtočka ii 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(ii) za sva izdanja nevlasničkih 

vrijednosnih papira čija pojedinačna 

nominalna vrijednost iznosi najmanje 

1000 EUR, kao i za sva izdanja 

nevlasničkih vrijednosnih papira koji daju 

pravo stjecanja bilo kojeg prenosivog 

vrijednosnog papira ili primitka iznosa u 

novcu kao posljedicu njihove konverzije 

ili izvršavanja njima danih prava, pod 

uvjetom da izdavatelj nevlasničkih 

vrijednosnih papira nije izdavatelj 

Briše se. 
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temeljnih vrijednosnih papira ili subjekt 

koji pripada grupi tog izdavatelja, država 

članica u kojoj izdavatelj ima svoje 

sjedište ili gdje su vrijednosni papiri bili ili 

jesu uvršteni za trgovanje na uređenom 

tržištu ili gdje su vrijednosni papiri 

ponuđeni javnosti prema izboru 

izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži 

uvrštenje. Isto se primjenjuje na 

nevlasničke vrijednosne papire u valuti 

koja nije euro, pod uvjetom da je takva 

minimalna nominalna vrijednost približno 

jednaka 1000 EUR; 

Or. en 

Obrazloženje 

Utvrđivanje domaćina/gosta na izbor izdavatelju/ponuditelju/osobi koja traži uvrštenje poziv 

je na regulatornu arbitražu. 

 

Amandman  317 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka m – podtočka ii 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(ii) za sva izdanja nevlasničkih 

vrijednosnih papira čija pojedinačna 

nominalna vrijednost iznosi najmanje 

1 000 EUR, kao i za sva izdanja 

nevlasničkih vrijednosnih papira koji daju 

pravo stjecanja bilo kojeg prenosivog 

vrijednosnog papira ili primitka iznosa u 

novcu kao posljedicu njihove konverzije ili 

izvršavanja njima danih prava, pod 

uvjetom da izdavatelj nevlasničkih 

vrijednosnih papira nije izdavatelj 

temeljnih vrijednosnih papira ili subjekt 

koji pripada grupi tog izdavatelja, država 

članica u kojoj izdavatelj ima svoje sjedište 

ili gdje su vrijednosni papiri bili ili jesu 

uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu 

ili gdje su vrijednosni papiri ponuđeni 

(ii) za sva izdanja nevlasničkih 

vrijednosnih papira čija pojedinačna 

nominalna vrijednost iznosi najmanje 

1 000 EUR, kao i za sva izdanja 

nevlasničkih vrijednosnih papira koji daju 

pravo stjecanja bilo kojeg prenosivog 

vrijednosnog papira ili primitka iznosa u 

novcu kao posljedicu njihove konverzije ili 

izvršavanja njima danih prava, pod 

uvjetom da izdavatelj nevlasničkih 

vrijednosnih papira nije izdavatelj 

temeljnih vrijednosnih papira ili subjekt 

koji pripada grupi tog izdavatelja, država 

članica u kojoj izdavatelj ima svoje 

sjedište. Isto se primjenjuje na nevlasničke 

vrijednosne papire u valuti koja nije euro, 

pod uvjetom da je takva minimalna 
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javnosti prema izboru izdavatelja, 

ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje. 

Isto se primjenjuje na nevlasničke 

vrijednosne papire u valuti koja nije euro, 

pod uvjetom da je takva minimalna 

nominalna vrijednost približno jednaka 

1000 EUR; 

nominalna vrijednost približno jednaka 

1000 EUR; 

Or. en 

Obrazloženje 

Amandman ima za cilj brisanje izuzeća koje omogućuje izdavateljima da biraju državu 

članicu domaćina. Država članica domaćin ima odlučujuću ulogu u nadzoru prospekta. 

Mogućnost izbora nadležnog tijela koje će kontrolirati prospekt potiče utrku do dna s obzirom 

na kvalitetu nadzora, što je štetno za učinkovitu zaštitu malih investitora. 

 

Amandman  318 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka m – podtočka iii – uvodni dio 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(iii) za sve izdavatelje vrijednosnih papira s 

poslovnim nastavnom u trećoj zemlji koji 

nisu spomenuti u točki ii., država članica u 

kojoj se vrijednosni papiri namjeravaju 

ponuditi javnosti prvi put ili u kojoj će biti 

podnesen prvi zahtjev za uvrštenje za 

trgovanje na uređenom tržištu prema 

izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe 

koja traži uvrštenje, pod uvjetom 

naknadnog odabira izdavatelja s poslovnim 

nastanom u trećoj zemlji u nekoj od 

sljedećih okolnosti: 

(iii) za sve izdavatelje vrijednosnih papira s 

poslovnim nastavnom u trećoj zemlji, 

država članica u kojoj se vrijednosni papiri 

namjeravaju ponuditi javnosti prvi put ili u 

kojoj će biti podnesen prvi zahtjev za 

uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu 

prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili 

osobe koja traži uvrštenje, pod uvjetom 

naknadnog odabira izdavatelja s poslovnim 

nastanom u trećoj zemlji u nekoj od 

sljedećih okolnosti: 

Or. en 

 

Amandman  319 

Neena Gill 
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Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka m – podtočka iii – uvodni dio 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(iii) za sve izdavatelje vrijednosnih papira s 

poslovnim nastavnom u trećoj zemlji koji 

nisu spomenuti u točki ii., država članica u 

kojoj se vrijednosni papiri namjeravaju 

ponuditi javnosti prvi put ili u kojoj će biti 

podnesen prvi zahtjev za uvrštenje za 

trgovanje na uređenom tržištu prema 

izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe 

koja traži uvrštenje, pod uvjetom 

naknadnog odabira izdavatelja s poslovnim 

nastanom u trećoj zemlji u nekoj od 

sljedećih okolnosti: 

(iii) za sve izdavatelje vrijednosnih papira s 

poslovnim nastavnom u trećoj zemlji, 

država članica u kojoj se vrijednosni papiri 

namjeravaju ponuditi javnosti prvi put ili u 

kojoj će biti podnesen prvi zahtjev za 

uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu 

prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili 

osobe koja traži uvrštenje, pod uvjetom 

naknadnog odabira izdavatelja s poslovnim 

nastanom u trećoj zemlji u nekoj od 

sljedećih okolnosti: 

Or. en 

 

Amandman  320 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka m – podtočka iii – uvodni dio 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(iii) za sve izdavatelje vrijednosnih papira s 

poslovnim nastavnom u trećoj zemlji koji 

nisu spomenuti u točki ii., država članica u 

kojoj se vrijednosni papiri namjeravaju 

ponuditi javnosti prvi put ili u kojoj će biti 

podnesen prvi zahtjev za uvrštenje za 

trgovanje na uređenom tržištu prema 

izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe 

koja traži uvrštenje, pod uvjetom 

naknadnog odabira izdavatelja s poslovnim 

nastanom u trećoj zemlji u nekoj od 

sljedećih okolnosti: 

(iii) za sve izdavatelje vrijednosnih papira s 

poslovnim nastavnom u trećoj zemlji, 

država članica u kojoj se vrijednosni papiri 

namjeravaju ponuditi javnosti prvi put ili u 

kojoj će biti podnesen prvi zahtjev za 

uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu 

prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili 

osobe koja traži uvrštenje, pod uvjetom 

naknadnog odabira izdavatelja s poslovnim 

nastanom u trećoj zemlji u nekoj od 

sljedećih okolnosti: 

Or. en 
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Amandman  321 

Pervenche Berès 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka m – podtočka iii – uvodni dio 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(iii) za sve izdavatelje vrijednosnih papira s 

poslovnim nastavnom u trećoj zemlji koji 

nisu spomenuti u točki ii., država članica u 

kojoj se vrijednosni papiri namjeravaju 

ponuditi javnosti prvi put ili u kojoj će biti 

podnesen prvi zahtjev za uvrštenje za 

trgovanje na uređenom tržištu prema 

izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe 

koja traži uvrštenje, pod uvjetom 

naknadnog odabira izdavatelja s poslovnim 

nastanom u trećoj zemlji u nekoj od 

sljedećih okolnosti: 

(iii) za sve izdavatelje vrijednosnih papira s 

poslovnim nastavnom u trećoj zemlji, 

država članica u kojoj se vrijednosni papiri 

namjeravaju ponuditi javnosti prvi put ili u 

kojoj će biti podnesen prvi zahtjev za 

uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu 

prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili 

osobe koja traži uvrštenje, pod uvjetom 

naknadnog odabira izdavatelja s poslovnim 

nastanom u trećoj zemlji u nekoj od 

sljedećih okolnosti: 

Or. en 

 

Amandman  322 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka n 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(n) „država članica domaćin” znači država 

članica u kojoj je upućena ponuda javnosti 

ili traženo uvrštenje za trgovanje, kad se 

ona razlikuje od matične države članice; 

(n) „država članica u kojoj je izvršeno 

izdavanje” znači država članica u kojoj je 

upućena ponuda javnosti ili traženo 

uvrštenje za trgovanje, kad se ona razlikuje 

od države članice u kojoj je sjedište 

izdavatelja; 

 Ova izmjena primjenjuje se na cijeli tekst. 

Or. xm 

Amandman  323 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka o – uvodni dio 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(o) „subjekt za zajednička ulaganja koji 

nije zatvorenog tipa” znači otvorene 

investicijske fondove i investicijska 

društva s obje sljedeće karakteristike: 

(o) „subjekt za zajednička ulaganja” znači 

subjekti za zajednička ulaganja u 

prenosive vrijednosne papire (UCITS) 

ovlašteni u skladu s člankom 5. Direktive 

2009/65/EZ Europskog parlamenta i 

Vijeća i alternativni investicijski fondovi 

(AIF) u smislu članka 4. stavka 1. točke 

(a) Direktive 2011/61/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća; 

Or. en 

 

Amandman  324 

Philippe De Backer 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka o – uvodni dio 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(o) „subjekt za zajednička ulaganja koji 

nije zatvorenog tipa” znači otvorene 

investicijske fondove i investicijska 

društva s obje sljedeće karakteristike: 

(o) „subjekt za zajednička ulaganja” znači 

otvorene investicijske fondove i 

investicijska društva s obje sljedeće 

karakteristike: 

Or. en 

Obrazloženje 

Tehnički ispravak - ovaj AM mijenja AM 28 iz nacrta izvješća. 

 

Amandman  325 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka va (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (va) „istraživanje za svrhe ulaganja” u 

ovom kontekstu znači obuhvaćanje 

materijala istraživanja ili usluga koje se 
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odnose na jedan ili više financijskih 

instrumenata ili drugu imovinu, 

izdavatelje ili potencijalne izdavatelje 

financijskih instrumenata, ili biti blisko 

povezan s posebnom industrijom ili 

tržištem na način da iznosi mišljenja o 

financijskim instrumentima, imovini ili 

izdavateljima unutar sektora. Takva vrsta 

materijala ili usluga izričito ili implicitno 

preporučuje ili sugerira investicijsku 

strategiju i pruža utemeljeno mišljenje o 

trenutačnoj ili budućoj vrijednosti ili 

cijeni takvih instrumrnata ili imovine ili 

inače sadrži analizu i originalni uvid i 

donosi zaključke koji se temelje na novoj 

ili postojećoj informaciji koja bi se mogla 

koristiti za to da obavijesti investicijsku 

strategiju i bude relevantna i sposobna da 

doda vrijednost odlukama investicijskih 

poduzeća u ime klijenata kojima je 

naplaćeno to istraživanje. 

Or. en 

 

Amandman  326 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka va (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (va) „oznaka kvalitete” znači ona koju 

izdaje ESMA ili nadležno tijelo za 

određeno izdanje vrijednosnih papira 

kada izdavatelj objavi prospekt, a da nije 

obvezan to učiniti; 

Or. es 

 

Amandman  327 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 1. – točka vb (nova) 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (vb) „identifikacijski europski broj 

prospekta” znači broj koji izrađuje ESMA 

za identifikaciju prospekata, a dodjeljuju 

ga nadležna tijela; 

Or. es 

 

Amandman  328 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 2. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Kako bi se uzela u obzir tehnička 

dostignuća na financijskim tržištima, 

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane 

akte u skladu s člankom 42. kako bi 

odredila tehničke elemente definicija 

utvrđenih u stavku 1. ovog članka, 

uključujući prilagodbu brojčanih podataka 

utvrđenih u definiciji „mala i srednja 

poduzeća (MSP-ovi)” u stavku 1. točki (f), 

uzimajući u obzir situaciju na različitim 

nacionalnim tržištima, uključujući 

klasifikaciju poduzeća koju upotrebljavaju 

operateri uređenih tržišta i multilateralnih 

trgovinskih platformi, zakonodavstvo 

Unije i preporuke te gospodarska kretanja. 

2. Kako bi se uzela u obzir tehnička 

dostignuća na financijskim tržištima, 

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane 

akte u skladu s člankom 42. kako bi 

odredila tehničke elemente definicija 

utvrđenih u stavku 1. ovog članka, izuzevši 

prilagodbu brojčanih podataka utvrđenih u 

definiciji „mala i srednja poduzeća (MSP-

ovi)” u stavku 1. točki (f), uzimajući u 

obzir situaciju na različitim nacionalnim 

tržištima, uključujući klasifikaciju 

poduzeća koju upotrebljavaju operateri 

uređenih tržišta i multilateralnih 

trgovinskih platformi, zakonodavstvo 

Unije i preporuke te gospodarska kretanja. 

Or. en 

Obrazloženje 

Promjena definicije MSP-ova (i tko, dakle, može imati koristi od lakšeg režima propisa za 

MSP-ove) nije tehnički element koji se razmatra u razini 2. Sve promjene se trebaju 

predstaviti kao revizija teksta iz razine 1. 
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Amandman  329 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – naslov 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Obveza objave prospekta i izuzeće Obveza objave prospekta 

Or. es 

 

Amandman  330 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Vrijednosni papiri ne smiju se ponuditi 

javnosti u Uniji bez prethodne objave 

prospekta. 

1. Vrijednosni papiri ne smiju se ponuditi 

javnosti u Uniji bez prethodne objave 

prospekta ili prospekta za MSP-ove. 

Or. en 

 

Amandman  331 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Država članica može ponude 

vrijednosnih papira javnosti izuzeti iz 

zahtjeva za objavu prospekta iz članka 1. 

pod sljedećim uvjetima: 

Briše se. 

(a) ponuda se podnosi samo u toj državi 

članici, i 

 

(b) ukupna vrijednost ponude manja je od 

novčanog iznosa izračunanog tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci koji ne smije 

premašiti 10 000 000 EUR. 

 



 

AM\1092631HR.doc 123/130 PE582.054v01-00 

 HR 

Države članice obavješćuju Komisiju i 

ESMA-u o ostvarivanju opcije iz ovog 

stavka, uključujući vrijednost ponude 

odabrane u nastavku na koju se 

primjenjuje izuzeće za domaće ponude. 

 

Or. en 

 

Amandman  332 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Država članica može ponude 

vrijednosnih papira javnosti izuzeti iz 

zahtjeva za objavu prospekta iz članka 1. 

pod sljedećim uvjetima: 

Briše se. 

(a) ponuda se podnosi samo u toj državi 

članici, i 

 

(b) ukupna vrijednost ponude manja je od 

novčanog iznosa izračunanog tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci koji ne smije 

premašiti 10 000 000 EUR. 

 

Države članice obavješćuju Komisiju i 

ESMA-u o ostvarivanju opcije iz ovog 

stavka, uključujući vrijednost ponude 

odabrane u nastavku na koju se 

primjenjuje izuzeće za domaće ponude. 

 

Or. es 

 

Amandman  333 

Ernest Urtasun 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 
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2. Država članica može ponude 

vrijednosnih papira javnosti izuzeti iz 

zahtjeva za objavu prospekta iz članka 1. 

pod sljedećim uvjetima: 

Briše se. 

(a) ponuda se podnosi samo u toj državi 

članici, i 

 

(b) ukupna vrijednost ponude manja je od 

novčanog iznosa izračunanog tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci koji ne smije 

premašiti 10 000 000 EUR. 

 

Države članice obavješćuju Komisiju i 

ESMA-u o ostvarivanju opcije iz ovog 

stavka, uključujući vrijednost ponude 

odabrane u nastavku na koju se 

primjenjuje izuzeće za domaće ponude. 

 

Or. en 

Obrazloženje 

Nacionalno diskrecijsko pravo koje predstavlja ovaj stavak obilježje je koje najviše krši 

aspekt „Unije” u uniji tržišta kapitala i treba se ukloniti. Zeleni predlažu režim bez prospekta 

ispod 500 000, lakši prospekt za MSP-ove (do 10 milijuna izdanja) i sekundarna izdanja te 

puni režim svugdje za sve druge slučajeve. 

 

Amandman  334 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Država članica može ponude 

vrijednosnih papira javnosti izuzeti iz 

zahtjeva za objavu prospekta iz članka 1. 

pod sljedećim uvjetima: 

2. Država članica ponude vrijednosnih 

papira javnosti izuzima iz zahtjeva za 

objavu prospekta iz članka 1. pod 

sljedećim uvjetima: 

Or. en 

Obrazloženje 

Uvođenje tog izuzeća kao jedinstvenog zahtjeva diljem EU-a omogućit će više pravne 

sigurnosti za MSP-ove i izbjeći razlike diljem jedinstvenog tržišta za MSP-ove. 
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Amandman  335 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1. − točka a 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) ponuda se podnosi samo u toj državi 

članici, i 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  336 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1. − točka a 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) ponuda se podnosi samo u toj državi 

članici, i 

Briše se. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kako bismo bili ozbiljni oko stvaranja jedinstvenih kapitalnih tržišta za EU, trebamo 

zajamčiti da izuzeća za MSP-ove nisu samo dodijeljena kada oni žele ostati unutar 

ograničenja svojih domaćih tržišta. Ograničavanjem izuzeća tako da se ne može iskoristiti 

preko granice ograničavamo učinkovitost jedinstvenog tržišta za MSP-ove. 

 

Amandman  337 

Tom Vandenkendelaere 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1. − točka a 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) ponuda se podnosi samo u toj državi (a) ponuda ne podliježe obavješćivanju u 
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članici, i skladu s člankom 24., i 

Or. en 

 

Amandman  338 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) ukupna vrijednost ponude manja je od 

novčanog iznosa izračunanog tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci koji ne smije 

premašiti 10 000 000 EUR. 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  339 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) ukupna vrijednost ponude manja je od 

novčanog iznosa izračunanog tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci koji ne smije 

premašiti 10 000 000 EUR. 

(b) ukupna vrijednost ponude manja je od 

novčanog iznosa izračunanog tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci koji ne smije 

premašiti 5 000 000 EUR. 

Or. en 

 

Amandman  340 

Pervenche Berès 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) ukupna vrijednost ponude manja je od (b) ukupna vrijednost ponude manja je od 
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novčanog iznosa izračunanog tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci koji ne smije 

premašiti 10 000 000 EUR. 

novčanog iznosa izračunanog tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci koji ne smije 

premašiti 5 000 000 EUR. 

Or. en 

 

Amandman  341 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(b) ukupna vrijednost ponude manja je od 

novčanog iznosa izračunanog tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci koji ne smije 

premašiti 10 000 000 EUR. 

(b) ukupna vrijednost ponude manja je od 

novčanog iznosa izračunanog tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci koji ne smije 

premašiti 5 000 000 EUR. 

Or. en 

 

Amandman  342 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice obavješćuju Komisiju i 

ESMA-u o ostvarivanju opcije iz ovog 

stavka, uključujući vrijednost ponude 

odabrane u nastavku na koju se 

primjenjuje izuzeće za domaće ponude. 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  343 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 2. 
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Države članice obavješćuju Komisiju i 

ESMA-u o ostvarivanju opcije iz ovog 

stavka, uključujući vrijednost ponude 

odabrane u nastavku na koju se 

primjenjuje izuzeće za domaće ponude. 

Briše se. 

Or. en 

 

Amandman  344 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 2.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 2a. Navedene granične vrijednosti 

procjenjuju se godinu dana nakon 

provedbe ove Uredbe i mijenjaju se ako 

procjena tako nalaže. 

Or. en 

 

Amandman  345 

Neena Gill 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Vrijednosni papiri ne uvrštavaju se za 

trgovanje na uređenom tržištu sa sjedištem 

ili koje posluje u Uniji bez prethodne 

objave prospekta. 

3. Vrijednosni papiri ne uvrštavaju se za 

trgovanje na uređenom tržištu sa sjedištem 

ili koje posluje u Uniji bez prethodne 

objave prospekta. Za vrijednosne papire 

koje MSP-ovi uvrštavaju za trgovanje na 

multilateralnoj trgovinskoj platformi, 

uključujući na rastućem tržištu MSP-ova, 

primjenjuje se pojednostavljena 

natječajna procedura iz članka 15. Države 

članice suzdržavaju se od uvođenja 

zahtjeva za objavljivanje na nacionalnoj 
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razini koji bi predstavljali nerazmjerno ili 

nepotrebno opterećenje u odnosu na te 

ponude te bi se stoga time povećala 

rascjepkanost unutarnjeg tržišta. 

Or. en 

 

Amandman  346 

Kay Swinburne 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 3.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 3a. Kako bi se uzela u obzir kretanja 

tečajeva, uključujući inflaciju i tečajeve 

za valute koje nisu euro, Komisija može, 

pomoću delegiranih akata u skladu s 

člankom 42., donijeti mjere koje se odnose 

na granične vrijednosti utvrđene u točki 

(b) stavka 2. ovog članka. 

Or. en 

Obrazloženje 

Kako bi se uzele u obzir druge valute unutar EU-a, osim eura 

Amandman  347 

Jonás Fernández 

 

Prijedlog uredbe 

Članak 4. – stavak 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Ako ponuda vrijednosnih papira javnosti 

ili uvrštenje vrijednosnih papira za 

trgovanje na uređenom tržištu nije 

obuhvaćeno područjem primjene ove 

Uredbe, kako je definirano u članku 1., 

izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži 

uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu 

može dobrovoljno sastaviti prospekt u 

Ako ponuda vrijednosnih papira javnosti ili 

uvrštenje vrijednosnih papira za trgovanje 

na uređenom tržištu nije obuhvaćeno 

područjem primjene ove Uredbe, kako je 

definirano u članku 1., izdavatelj, 

ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za 

trgovanje na uređenom tržištu može 

dobrovoljno sastaviti prospekt u skladu s 



 

PE582.054v01-00 130/130 AM\1092631HR.doc 

HR 

skladu s ovom Uredbom. ovom Uredbom. Dobrovoljno sastavljanje 

prospekta može dovesti do dodjeljivanja 

nacionalne oznake kvalitete koju izdaje 

nadležno tijelo ili europske oznake 

kvalitete koju izdaje ESMA. 

Or. es 

 


